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Förord
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att
styra riket och förverkliga sin politik. Regeringskansliet är en politiskt
styrd organisation där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka
frågor som ska prioriteras. Tjänstemännen stödjer regeringen genom
att utreda olika frågor, utforma lagstiftning, styra myndigheter,
utveckla relationer med andra länder och ta fram underlag till olika
beslut och ställningstaganden i förhandlingar till exempel inom EU.
Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som har
bedrivits inom myndigheten under föregående år. Årsboken ska i första
hand återspegla tjänstemännens arbete med att förbereda regeringens
beslut. I årsboken redovisas också Regeringskansliets verksamhet
genom ett antal statistiska mått. Regeringskansliets årsbok 2015 har
producerats av Regeringskansliets förvaltningsavdelning efter beredning med departementen och Statsrådsberedningen.
Jag hoppas att årets årsbok ger dig en ökad inblick i Regeringskansliets
verksamhet. För mer information besök gärna vår webbplats
www.regeringen.se.
Hans Bäck
Vikarierande förvaltningschef i Regeringskansliet
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Fakta om Regeringskansliet
Regeringskansliets organisation

Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2015 av Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. Det tidigare
Landsbygdsdepartementets verksamhet flyttades från och med den
1 januari 2015 till Näringsdepartementet.
Myndigheten leds av statsministern, vilket innebär att statsministern
är såväl regeringschef som chef över myndigheten Regeringskansliet.
I varje departements ledning finns ett eller flera statsråd (ministrar),
varav en är departementschef. Varje statsråd har en stab av politiskt
tillsatta tjänstemän, såsom statssekreterare, politiskt sakkunniga och
pressekreterare. Förvaltningsavdelningen leds av Regeringskansliets
förvaltningschef.
Utlandsmyndigheterna, det vill säga ambassader, representationer,
konsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU,
FN eller OECD, är egna myndigheter men är direkt underställda
Regeringskansliet.
Regeringen tillsätter kommittéer med utredningsuppdrag vilka också
är egna myndigheter som lyder under regeringen.

Regeringen
Regeringskansliet
Förvaltningsavdelningen – FA

Utrikesdepartementet – UD

Utbildningsdepartementet – U

Socialdepartementet – S

Näringsdepartementet – N

Miljö- och energidepartementet – M

Kulturdepartementet – Ku

Jusititedepartementet – Ju

Försvarsdepartementet – Fö

Finansdepartementet – Fi

Arbetsmarknadsdepartementet – A

Statsrådsberedningen – SB
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Regeringskansliets uppgifter

1 § Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och
att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.
(Förordning 1996:1515 med instruktion för Regeringskansliet)
Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet. Regeringen avgör
arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras.
Tjänstemännens arbete

Av Regeringskansliets cirka 4 00 tjänstgörande är ungefär 200 politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har
kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och
förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och
internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av
de statliga myndigheterna, som sorterar under respektive departement,
genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp
myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till
exempel EU-området, kan också ingå 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 ta emot betänkanden och remissbehandla dem, bereda
lagrådsremisser, utarbeta propositioner samt bereda utfärdande av
de lagar som riksdagen beslutat om.
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning

Regeringskansliets tjänstemän bereder och följer upp budgetförslag,
tar fram underlag till de instruktioner och regleringsbrev som styr
myndigheterna, medverkar i tillsättning av styrelser och verkschefer
samt håller löpande kontakt med myndigheterna.
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3. Regeringsärenden

Regeringskansliet är landets högsta förvaltningsmyndighet och
tjänstemännen har till uppgift att bereda regeringsbeslut.
4. Internationellt arbete

Det är Regeringskansliets uppgift att bereda svenska ståndpunkter
inför möten i internationella organisationer, företräda Sverige och
införliva internationella överenskommelser i svensk rätt.
5. Extern kommunikation

Regeringskansliet bistår regeringen när det gäller kommunikation
med omvärlden. Tjänstemännen skriver till exempel underlag till svar
på frågor och interpellationer från riksdagen samt brev och e-post
från allmänheten.
6. Särskilda projekt och program

Särskilda projekt och program är verksamhet av förvaltningskaraktär
som bedrivs i Regeringskansliet. Det är verksamhet som pågår under
begränsad tid.
7. Internt stöd och utvecklingsarbete

Inom Regeringskansliet hanteras intern verksamhetsplanering,
ekonomiadministration, it-stöd, bevakning och säkerhet, arkivering,
diarieföring, lokaladministration med mera.
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har det övergripande ansvaret
att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns
kansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli
och kansliet för samordning av EU-frågor. I Statsrådsberedningen tjänstgjorde under året 170 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid
Statsrådsberedningen:
Initiativ
Sveriges nya jobbagenda

Regeringen lanserade Sveriges nya jobbagenda som ett steg mot målet
att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Jobbagendan har tre delar:
investeringar för framtiden, fler och växande företag samt satsningar
på kompetens och matchning.
Global Deal

Statsministern presenterade sin vision för en Global Deal mellan stater,
företag, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar över hela världen.
Ansatsen är att få alla parter att jobba tillsammans för det gemensamt
bästa när det gäller såväl organiseringsrätt, arbetsvillkor, rättvisa löner
som innovation och produktivitet. För att förverkliga visionen tillsatte
ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete en
extern och oberoende analysgrupp för global samverkan.
Högnivågrupp till stöd för hållbarhetsmålen

I samband med öppnandet av FN:s generalförsamling i New York antog
världens ledare 17 globala mål för hållbar utveckling att genomföras till
2030. Statsministern tog initiativ till en högnivågrupp med nio ledare
från olika delar av världen till stöd för genomförandet av Agenda 2030.
Sverige tillsammans

Statsministern initierade Sverige tillsammans, en nationell samling med
syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till
Sverige. Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala
konferenser över hela landet för att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.
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Uppdrag: Framtid

Uppdrag: Framtid är Regeringskansliets arbete med långsiktig idéoch politikutveckling. Tre teman står i fokus: arbetet i framtiden, grön
omställning och konkurrenskraft samt global samverkan. En analysgrupp har knutits till vart och ett av dessa teman.
Innovationsrådet

Under året inrättades Innovationsrådet med statsministern som
ordförande. Rådet har till uppgift att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Det har en rådgivande
funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken, såväl i närtid som på sikt.
Toppmöten
Migrationsfrågorna i fokus

Under 2015 var det ett stort antal möten i Europeiska rådet. Migration
var det mest frekventa ämnet. Därutöver hanterades bland annat
frågor om Ukraina och Ryssland, den ekonomiska utvecklingen och
terrorism.
Migration var också ämnet för ett toppmöte mellan EU och Afrika
samt ett centralt ämne för ett toppmöte med Turkiet. Statsministern
genomförde även flera bilaterala samtal för att diskutera migrationsfrågor, däribland med nordiska och baltiska ledare, Tysklands
förbundskansler Angela Merkel, Storbritanniens premiärminister
David Cameron, Frankrikes premiärminister Manuel Valls samt
Österrikes förbundskansler Werner Faymann liksom med Europeiska
rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska kommissionens
ordförande Jean-Claude Juncker.
Högnivåmöte om ordning och reda på arbetsmarknaden

Statsministern bjöd på svenskt initiativ in regeringscheferna Charles
Michel (Belgien), Xavier Bettel (Luxemburg) och Mark Rutte (Nederländerna) till ett rundabordssamtal om ordning och reda på arbetsmarknaden och åtgärder för att förhindra social dumpning. På mötet
deltog också andra regeringschefer, företrädare för Europeiska kommissionen, Europaparlamentets talman Martin Schulz samt representanter för fack- och arbetsgivarorganisationer. Mötet hölls före
EU-toppmötet i Bryssel den 25 juni.
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Nordiska rådets 67:e session samt Northern Future Forum

Statsministern och flera statsråd deltog på Nordiska rådets 67:e session i
Reykjavik som behandlade möjligheterna till ett tätare nordiskt samarbete samt gränshinderarbete. Samtidigt hölls även toppmötet Northern
Future Forum där ministern för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete deltog.
Officiella resor
Besök till Kiev för samtal om situationen i Ukraina

Statsministern besökte den 10–11 mars Ukrainas huvudstad Kiev för
samtal med president Petro Porosjenko och premiärminister Arsenij
Jatsenjuk om situationen i Ukraina och landets reformarbete. Statsministern träffade även andra regeringsföreträdare, parlamentariker
samt företrädare för det civila samhället och det internationella
samfundet.
Kinabesök med fokus på handel, mänskliga rättigheter
och diplomatiska relationer

Den 27–28 mars besökte statsministern Kina. Statsministern var
inbjuden att medverka vid Boao Forum for Asia i Hainan och han
besökte även Peking. Viktiga delar av besöket var överläggningar
med president Xi Jinping respektive premiärminister Li Keqiang.
Internationella besök
Möte med Palestinas president

Den 10 februari tog statsministern emot Palestinas president Mahmoud
Abbas. I samband med besöket undertecknades ett samarbetsavtal
mellan Sverige och Palestina. Avtalet handlar om hur Sverige ska
kunna stödja Palestina inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö och motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer samt privatsektorutveckling.
Indiskt statsbesök med hållbara städer i fokus

Indiens president Shri Pranab Mukherjee var på statsbesök i Sverige
den 31 maj–2 juni. Den 1 juni tog statsministern emot Pranab
Mukherjee. Vid mötet diskuterades samarbetet mellan Sverige och
Indien, inklusive förutsättningarna för ett ökat utbyte inom handel
och vetenskap.
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Möte med Brasiliens president

Den 19 oktober tog statsministern emot Brasiliens president Dilma
Rousseff i Stockholm. De träffades för att bland annat diskutera det
ekonomiska utbytet mellan Sverige och Brasilien, klimat och hållbarhet
samt säkerhetspolitiska frågor.
Övrig medverkan
Stödmanifestationen i Paris

Statsministern deltog vid stödmanifestationen i Paris med anledning
av terrorattentaten i Frankrike i januari. Han framförde att attentaten,
som bland annat inkluderade en attack mot tidningen Charlie Hebdos
redaktion, är en vidrig attack mot det demokratiska fundamentet och
underströk vårt ansvar att alltid stå upp för yttrande- och pressfriheten.
Fadimes minnesgala

Statsministern talade på Fadimes minnesgala i Stockholm den 17
januari där han sa att det krävs ett stort mod att stå upp för sitt liv och
sin kärlek, trots att du vet att din familj vägrar acceptera det.
70-årsminnet över Förintelsens offer

Statsministern höll tal på Raoul Wallenbergs torg på Förintelsens
minnesdag den 27 januari. Han uppmanade oss att se det oresonliga
hat mot våra medmänniskor som är spritt i Europa, till exempel terrorattackerna mot judar i Toulouse, Bryssel och Paris, förföljelserna av
romer i Ungern och Rumänien samt trakasserierna mot homosexuella
i Ryssland. Och vi måste anta uppgiften att göra allt i vår makt för att
bekämpa detta.
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Departementens verksamhet
Arbetsmarknadsdepartementet
Under 2015 ansvarade Arbetsmarknadsdepartementet bland annat för frågor om arbetsmarknadspolitiken och samordning för etablering av nyanlända.
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde
under året 127 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Hållbart mottagande och snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända snabbt ska komma ut på en arbetsplats
som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse.
Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher. Regeringen
förde under året samtal med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen för att utveckla så kallade snabbspår. Under året presenterades snabbspår för kockar, slaktare, styckare och för hälso- och
sjukvårdsyrken. Ett annat initiativ var 100-klubben Sverige tillsammans
som innebär att företag som tar emot minst 100 nyanlända under en
treårsperiod ska få stöd från Arbetsförmedlingen. Regeringen föreslog
också i en proposition (prop. 2015/16:54) en ny lag som innebär att
alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för
bosättning.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringen tog fram en arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin utformades kring tre prioriterade områden:
nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett
hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. Strategin ska presenteras
som en skrivelse till riksdagen i början av 2016.
Tillsammans för unga i jobb – 90-dagarsgarantin

Regeringen aviserade införandet av en bortre gräns på 90 dagar för
hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon
erbjuds ett jobb eller en insats som leder till ett jobb eller en utbildning.
Arbetsmarknadsministern reste runt i landet och samtalade med kommunföreträdare och lokala arbetsförmedlingar (249 kommuner deltog)
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för att hitta sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Som ett resultat
har 286 av landets 290 kommuner ingått överenskommelser med
Arbetsförmedlingen. En delegation tillsattes som ska främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i syfte att minska
ungdomsarbetslösheten. För att möjliggöra 90-dagarsgarantin satsar
regeringen dessutom på utbildningskontrakt och traineejobb.
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Regeringen föreslog i en proposition (prop. 2015/16:62) ändringar
i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ändringarna syftar till
att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i
tidsbegränsade anställningar under lång tid och säkerställa att den
svenska lagstiftningen lever upp till EU-rättens krav.
Fas 3 avvecklas och jobb- och
utvecklingsgarantin individanpassas

Regeringen beslutade att inflödet av nya deltagare till sysselsättningsplatser ska stoppas och att en successiv avveckling av alla sysselsättningsplatser ska vara genomförd senast i januari 2018. De som
berörs av beslutet är personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar. En reformering av jobb- och utvecklingsgarantin,
som innebär att insatser kan ges utifrån individens behov, har också
genomförts.
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Finansdepartementet
Under 2015 ansvarade Finansdepartementet bland
annat för frågor om ekonomisk politik, skatter, statlig
förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde
under året 501 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Ekonomisk vårproposition och vårändringsbudget

I april presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen
(prop. 2014/15:100) med inriktningen för den ekonomiska politiken
inför budgetpropositionen för 2016. Samtidigt presenterades en vårändringsbudget (prop. 2014/15:99) med reformer på sammanlagt
8 miljarder kronor. Utgångspunkten var den politik som presenterades
i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1).
Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen

I den ändringsbudget (prop. 2015/16:47) som överlämnades till riksdagen i december föreslog regeringen ökade utgifter med 11 miljarder
kronor. Merparten av dessa utgifter utgjordes av ett tillfälligt stöd
till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera
flyktingsituationen.
Motverka skatteflykt och skatteundandragande

Under året presenterade regeringen flera förslag för att motverka skatteflykt och skatteundandragande. Bland annat presenterades förslag för
att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem,
dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala
kupongskatt (prop. 2015/16:14). Ett annat förslag var genomförandet
av den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton (prop. 2015/16:29). Utbytet av upplysningar avser
tillgångar och inkomster på utländska personers finansiella konton.
Detta utbyte av upplysningar är ett viktigt steg i kampen mot skatteundandragande och skattefusk.
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Skatteförslag i budgetpropositionen för 2016

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) lämnade regeringen
flera skatteförslag. Dessa gällde bland annat justeringar av ROT- och
RUT-avdragen samt höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.
Finansiell stabilitet med fokus på hushållens skuldsättning

För att öka den finansiella stabiliteten och minska hushållens skuldsättning lämnade regeringen bland annat förslag till Lagrådet om
amorteringskrav på bolån. Regeringen lade även fram förslag till
lagändringar för att genomföra krishanteringsdirektivet (prop.
2015/16:5). Krishanteringsdirektivet är ett EU-direktiv om krishantering av kreditinstitut och värdepappersbolag.
Motverka penningtvätt och terrorism

Regeringen föreslog i en proposition (prop. 2014/15:80) ändringar
i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism. Ändringarna föreslogs i syfte att anpassa det svenska
regelverket till internationella standarder och därigenom stärka och
effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt
och finansiering av terrorism.
Hållbar finansmarknad

Regeringen tog ett antal initiativ för att verka för en hållbar finansmarknad. Bland annat skickade Finansdepartementet ut ett förslag
till ny lagstiftning för AP-fonderna (Ds 2015:34). Förslaget innebär
att det ska bli inskrivet i lag att AP-fonderna ska investera ansvarsfullt och hållbart.
Stärka konsumenternas ställning och
motverka överskuldsättning

Utökade resurser förstärkte dels Allmänna reklamationsnämnden
för att förbättra tvistlösningsverksamheten, dels Konsumentverket
för att förbättra stödet till konsumenter och utöka arbetet för hållbar
konsumtion. En särskild satsning har gjorts för att möjliggöra fler
insatser på konsumentområdet från det civila samhällets sida. Regeringen har vidare utarbetat en strategi för att motverka överskuldsättning. Strategin innehåller såväl förebyggande insatser som åtgärder
som tar sikte på att hjälpa enskilda personer med skuldproblem.
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En förbättrad offentlig upphandling

Regeringen beslutade i juni om en lagrådsremiss om genomförandet
av 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet. Genom den nya
lagen tydliggörs bland annat utrymmet för att beakta miljö- och
sociala hänsyn samt möjligheterna till flexiblare och effektivare upphandlingsförfaranden. Direktiven innehåller sammanlagt 250 artiklar
och lagrådsremissens lagförslag nästan 1 000 paragrafer. En ny
myndighet, Upphandlingsmyndigheten, inrättades i september för
att utveckla det statliga upphandlingsstödet.
Ny regional indelning

En kommitté fick i juli i uppdrag (dir. 2015:77) att föreslå en ny
läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i
väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska utgå från vilka
behov medborgare och näringsliv har i frågor som till exempel
transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning,
kultur och en god miljö.
Ny styrning av välfärden

Som ett led i regeringens ambition att förbättra styrningen av
välfärden arrangerades en rad seminarier runt om i landet där
civilministern diskuterade frågan med forskare samt företrädare
för fackförbund och arbetsgivare inom offentlig sektor. Samtliga
seminarier var öppna för allmänheten.
Den svenska ekonomins långsiktiga utmaningar

Långtidsutredningen konstaterade i ett betänkande (SOU 2015:104)
att framtiden för svensk ekonomi i huvudsak ser ljus ut och att välståndet mer än fördubblas fram till 2060. Men för att kunna finansiera
välfärdssystemen kommer det också att krävas att fler människor
arbetar mer. Mer arbetsglädje och bättre färdigheter är det som
kommer att göra det möjligt.
Fler kvinnor på ledande befattningar vid statliga myndigheter

Regeringen har satt upp ett antal delmål för statliga arbetsgivare,
bland annat att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka
och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.
Utvecklingen följs upp och redovisas årligen till riksdagen. Regeringen beslutade i januari om uppdrag till åtta myndigheter att redovisa
hur respektive myndighet arbetar med att få fler kvinnor på ledande
befattningar.
Regeringskansliets årsbok 2015
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Försvarsdepartementet
Under 2015 ansvarade Försvarsdepartementet för
frågor om landets försvar, totalförsvaret, försvarsunderrättelseverksamhet, internationella insatser
samt folkrätt vid väpnad konflikt. I departementet
(inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året
137 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

I april överlämnades den försvarspolitiska inriktningspropositionen för
2016–2020 (prop. 2014/15:109) till riksdagen. Den viktigaste målsättningen under perioden är att stärka den svenska försvarsförmågan, öka
den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade
förmågan i totalförsvaret. Regeringen aviserade även en förstärkning
av försvarsunderrättelseförmågan. I syfte att genomföra det försvarspolitiska inriktningsbeslutet fattade regeringen under året bland annat
särskilda inriktningsbeslut för Försvarsmakten och Försvarets materielverk, gav i uppdrag att återuppta totalförsvarsplaneringen samt tillsatte
fyra utredningar om bland annat personal- och materielförsörjning.
Sverige ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Under året var Sveriges ordförande i Nordic Defence Cooperation.
Under det svenska ordförandeskapet ökade bland annat informationsutbytet inom försvarssamarbetet, samarbetet med de baltiska
länderna fördjupades, övningsverksamhet och interoperabiliteten
utvecklades samt beslut togs om att upprätta säker kommunikation
mellan länderna.
Fördjupat svensk-finskt försvarssamarbete

Under året intensifierades försvarssamarbetet mellan Finland och
Sverige. Ett utbyte av personal mellan ländernas försvarsdepartement
påbörjades. Respektive länders försvarsmakter överlämnade en rapport
om ett fördjupat försvarssamarbete och som en följd av detta beslutade
regeringen att Försvarsmakten tillsammans med Finlands försvarsmakt ska utveckla en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp
– Swedish Finish Naval Task Force. Säker kommunikation upprättades
mellan de svenska och finska försvarsdepartementen. Under året
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påbörjades också arbetet med att utreda möjligheten att agera tillsammans även bortom fredstida förhållanden.
Övriga bilaterala och multilaterala samarbeten

Regeringen beslutade att utreda förutsättningarna för Sverige att agera
militärt tillsammans med en annan stat. Sverige och Polen undertecknade ett ramavtal om samarbete inom försvarsområdet. I en departementsskrivelse (Ds 2015:39) behandlades samförståndsavtalet med
Nato om värdlandsstöd, Host Nation Support. Sverige ansökte även
om status som bidragande deltagare vid Natos cybercenter.
Internationella insatser

Regeringen lämnade en proposition (prop. 2015/16:40) om fortsatt
svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak och
en proposition (prop. 2015/16:41) om fortsatt svenskt deltagande i
Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Regeringen
beslutade att tillsätta en utredning om Sveriges insatser i Afghanistan
under 2002–2014 och gav Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag
att genomföra en särskild analys av hur det svenska deltagandet i den
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan har påverkat Försvarsmaktens samlade militära förmåga.
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Justitiedepartementet
Under 2015 ansvarade Justitiedepartementet bland
annat för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor,
krisberedskap, grundlagar och civilrätt. I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under
året 393 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Åtgärder med anledning av flyktingsituationen

Fler än någonsin tidigare sökte asyl i Sverige under 2015. Regeringskansliet och andra myndigheter arbetade intensivt med att förstärka
kapaciteten i mottagandet och korta vägen till jobb och studier för
nyanlända. Regeringen såg under hösten att situationen var ohållbar
och vidtog därför tillfälliga åtgärder, som till exempel gränskontroller
och id-kontroller, för att få ordning och reda i flyktingmottagandet
och för att fler flyktingar skulle söka sig till andra EU-länder.
Regeringen aviserade också en tillfällig lag med begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom driver regeringen
på för ett gemensamt ansvarstagande i EU. Regeringen, Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom överens om
insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och för att dämpa kostnadsökningarna.
Justitiedepartementet har ansvar för Regeringskansliets krishantering
och samordnade hanteringen av flyktingsituationen i Regeringskansliet.
Satsning på brottsförebyggande arbete

Regeringen lanserade under året en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Brottsförebyggande rådets verksamhet för stöd
och samordning av lokalt brottsförebyggande arbete förstärktes med
15 miljoner kronor. För att få in kunskaper och förslag på brottsförebyggande åtgärder hade regeringen under året dialoger med såväl
offentliga som privata och ideella aktörer. Arbetet med ett nytt
nationellt program för det brottsförebyggande arbetet påbörjades.
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En samlad insats mot organiserad brottslighet

I december presenterade regeringen en samlad insats för att bekämpa
organiserad brottslighet. Insatsen innehåller åtgärder som sträcker sig
över hela mandatperioden. Bland annat fick tolv myndigheter i uppdrag
att utveckla en myndighetsgemensam satsning mot organiserad
brottslighet.
Ny strategi mot terrorism

Regeringen presenterade en ny strategi (skr. 2014/15:146) för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Strategin är en plattform för
Sveriges långsiktiga arbete med terrorismbekämpning, såväl i nationella
som i internationella sammanhang. Strategin är indelad i tre områden:
förebygga, förhindra och försvåra. I december presenterade regeringen,
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en
gemensam överenskommelse kring åtgärder mot terrorism.
Skydd för personuppgifter – ny nationell lagstiftning
och förhandlingar inom EU

Regeringen föreslog en ny lag (prop. 2014/15:48) som ska säkerställa att
hanteringen av personuppgifter inom domstolsväsendet är effektiv och
sker med hänsyn till den enskildas integritet. Regeringen föreslog även
en ny lag som reglerar personuppgiftsbehandlingen i åklagarväsendet
(prop. 2014/15:63). Parlamentet, rådet och kommissionen nådde en
politisk överenskommelse om en reform av EU:s dataskyddsreglering.
Reformen innebär bland annat att det nuvarande dataskyddsdirektivet,
som genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen, ska ersättas av
en direkt tillämplig dataskyddsförordning.
Förbättrade möjligheter till skuldsanering

Fler evighetsgäldenärer ska få möjlighet att ansöka om och genomgå
skuldsanering. Företagare ska få förbättrade möjligheter till skuldsanering. Detta föreslog regeringen i en remiss som lämnades till
Lagrådet i december. Förslagen är en del i regeringens strategi för att
motverka överskuldsättning som presenterades i budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1).
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Regeringen föreslog i en proposition (prop. 2015/16:4) att lagen om
ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna
att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättRegeringskansliets årsbok 2015
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ningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och
kapital. Ändringarna är ett första steg i regeringens arbete med att ta
fram förslag till en helt ny lag om ekonomiska föreningar.
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

I en proposition (prop. 2014/15:127) föreslog regeringen att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet till assisterad befruktning. Förslaget
innebär att ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor ges samma
möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård
som finns för gifta par, registrerade partner och sambor.
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Kulturdepartementet
Under 2015 ansvarade Kulturdepartementet bland
annat för frågor om kultur, medier, demokrati,
mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde
under året 141 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Samling mot rasism

På Raoul Wallenbergs dag inleddes initiativet Samling mot rasism som
utgjorde en intensifiering av arbetet mot diskriminering och rasism
men också ett förarbete för den planerade nationella handlingsplanen
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Under hösten
genomfördes på olika platser i landet dialoger med utsatta grupper och
flera kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten om rasism och
liknande former av fientlighet.
Filmen efter filmavtalet

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslogs att staten
tar ett helhetsansvar för filmpolitiken och att filmpolitiken ska kännetecknas av kvalitet, förnyelse och tillgänglighet. Filmavtalet som sedan
1960-talet har styrt stödet till svensk film sades upp. För att finansiera
det ökade statliga ansvaret föreslogs en höjning av momsen från 6 till
25 procent på tillträde till biografföreställningar. Ändringen träder i
kraft i januari 2017.
Fritt inträde till statliga museer

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1)
att 80 miljoner kronor skulle avsättas för att införa fri entré vid vissa
statliga museer. Förslaget var en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet. Museerna kommer även fortsättningsvis att kunna
ta entréavgift av vuxna till vissa tillfälliga utställningar. Under 2016
införs fri entré på 18 statliga museer.
Satsning på musik- och kulturskolorna

Regeringen tillsatte en utredning om en nationell strategi (dir. 2015:46)
för den kommunala musik- och kulturskolan. Utredarens uppdrag är
att lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till
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att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och
jämlik. Uppdraget ska redovisas i september 2016.
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Under året förstärkte regeringen kraftfullt det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism. Under 2015 presenterades 21 pågående
åtgärder i en särskild skrivelse (skr. 2014/15:144). Åtgärderna syftar till
att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt utveckla förebyggande insatser och metoder. Den viktigaste förebyggande insatsen
som pågår är uppdraget till den nationella samordnaren för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. I november öppnade
Röda Korset en nationell stödtelefon på samordnarens och regeringens
initiativ som anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig
till för att få information, råd och stöd.
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Miljö- och energidepartementet
Under 2015 ansvarade Miljö- och energidepartementet bland annat för regeringens miljö-, energioch klimatpolitik. I departementet (inklusive
kommittéer) tjänstgjorde under året 211 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Klimatavtalet

I december samlades ledare för världens länder, däribland Sveriges
statsminister, i Paris för FN:s klimatmöte COP21. Efter förhandlingar,
där Sveriges klimat- och miljöminister medlade, enades länderna om
ett nytt globalt klimatavtal. Toppmötet hade föregåtts av att regeringen
i mars presenterade en strategi för att vägleda Sveriges arbete inför
klimatmötet. Strategin pekade ut prioriteringar och ställningstaganden
i regeringens klimatpolitik, såväl nationellt som inom EU och internationellt.
Fossilfritt Sverige

I november presenterade statsministern och klimat- och miljöministern
initiativet Fossilfritt Sverige som ett led i att Sverige ska bli ett av
världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar aktörer som
står bakom att världen behöver bli fossilfri och att Sverige går före samt
som själva bidrar med att sänka utsläppen. Omkring 140 aktörer hade
anslutit sig vid årsskiftet, däribland flera av Sveriges största företag.
Investeringar för klimatet

Med satsningen Klimatklivet stödjer regeringen lokala klimatinvesteringar, bland annat laddstolpar och biogas. Regeringen genomförde
även klimatsatsningar i form av mer pengar till elbilar, en ny premie för
elbussar, förlängt nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar samt höjd
energiskatt på bensin och diesel.
Strategi för en giftfri vardag

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen ökade resurser och ett
uppdrag att vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag. I det
nya uppdraget har regeringen lagt större vikt vid att nationella förbud
ska tas fram där EU-lagstiftningen inte räcker till. Som en del i satsningen har klimat- och miljöministern tillsammans med företrädare
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för textilbranschen även uppmanat kommissionen att EU ska skärpa
regelverket kring farliga kemikalier i textilier.
Skydd och skötsel av svensk natur

Regeringen har ökat anslagen för arbetet med skydd och skötsel av
svensk natur. Ökningarna uppgår till totalt 940 miljoner kronor per
år från 2016 och möjliggör att värdefull natur skyddas, sköts och
görs tillgänglig för människor genom bland annat ledsystem i fjällen,
reservatskötsel, förvaltning av vilt och rovdjur samt information.
Fokus på investeringar i solceller och ny teknik

För att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar förstärkte
regeringen solinvesteringsstödet. Regeringen införde även ett stöd till
energilagring för att öka möjligheterna att lagra egenproducerad el och
inrättade ett nationellt forum för smarta elnät som ska främja utvecklingen i samverkan med myndigheter, elbranschen och konsumenter.
Energikommissionen

Regeringen tillsatte en parlamentarisk kommission (dir. 2015:25) som
fick i uppdrag att se över det framtida behovet av energi utifrån forskning och kunskap, identifiera utmaningar och möjligheter för den
framtida energiförsörjningen och ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipolitiken med särskilt fokus på förhållanden för
elförsörjning efter 2025–2030. Energikommissonen ska redovisa
uppdraget senast i januari 2017.
Ambitionshöjning för förnybar el

Regeringen lämnade en proposition (prop. 2014/15:123) till riksdagen
med förslag på en ambitionshöjning för produktion av förnybar el
inom elcertifikatssystemet. Förslaget innebär att regeringen höjer målet
så att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar el 2020
jämfört med 2002. Det är en ökning med ytterligare 5 terawattimmar
jämfört med det tidigare målet till 2020. Förslaget bidrar till regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som
baseras på 100 procent förnybar energi. Lagändringarna träder i kraft
i januari 2016.
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Näringsdepartementet
Under 2015 ansvarade Näringsdepartementet för
frågor som rör boende och byggande, företag med
statligt ägande, it-politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, post samt transporter och
infrastruktur. I departementet (inklusive kommittéer)
tjänstgjorde under året 494 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Nyindustrialiseringsstrategi och industrisamtal

Regeringen tog fram en nyindustrialiseringsstrategi som ska bidra till
att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk
industri mer attraktiva. Enligt strategin står industrin inför fyra utmaningar: digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. För
att strategiskt ytterligare behandla utmaningar och möjliga åtgärder
träffade näringsministern regelbundet företrädare för industrin för
tematiska diskussioner, så kallade industrisamtal.
Satsning på nya generationens biologiska läkemedel

Regeringen presenterade ett nationellt program för proteinforskning,
metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel som ska
inrättas på Vinnova i nära samarbete med Vetenskapsrådet. Programmet
sträcker sig över en åttaårsperiod och är en del av regeringens strategiska satsning på Life science som ska bidra till bättre hälsa, att möta
samhällsutmaningar samt att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Sverige ordförande för Eureka

Den 1 juli tog Sverige över ordförandeskapet för det internationella
innovationsnätverket Eureka. Sveriges tre prioriteringar är att
utveckla nya verktyg för internationella FoU-samarbeten med parter
som inte är medlemmar i nätverket, att skapa en plattare och mer
effektiv organisation samt att fördjupa Eurekas roll inom den europeiska innovationspolitiken.
Översyn av det statliga riskkapitalet

Regeringen tillsatte i mars en utredning (dir. 2015:21), den så kallade
finansieringsutredningen, med uppdrag att kartlägga behovet av marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag. I uppdraget ingick också att lämna förslag på insatser och
Regeringskansliets årsbok 2015

27

strukturförbättringar för att bättre möta identifierade behov och bidra
till att statens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. Utredningens slutbetänkande lämnades i juni.
Nationell maritim strategi

I augusti presenterades en strategi för att främja de svenska maritima
näringarna. Strategins vision är konkurrenskraftiga, innovativa och
hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning,
minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.
Förstärkt järnvägsunderhåll

Regeringen satsade 1,24 miljarder kronor på kraftigt förstärkt
järnvägsunderhåll 2015–2018 och tillförde ytterligare 200 miljoner
kronor årligen till ökat underhåll av spår och vägar i landsbygd. Syftet
är att gynna både arbetspendling och industrins godstransporter.
Effektiva och hållbara vägstransporter

Regeringen beslutade att höja viktgränsen för lastbilar från 60 till 64
ton samt att ge Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av
vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Regeringen beslutade
också att lastbilar kan låsas fast (klampas), till exempel om myndigheterna vill säkerställa betalning av sanktionsavgifter efter överträdelser av cabotagereglerna.
Billigare utbyggnad av bredbandsnät

I en proposition (prop. 2015/16:73) lämnade regeringen förslag till
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2014/61/EU)
om åtgärder för att minska kostnaderna för att bygga ut höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. I propositionen föreslås att
den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller viss
infrastruktur ska vara skyldig att under vissa förutsättningar låta den
som bygger ut bredbandsnät få tillträde till infrastrukturen.
En effektivare plan- och bygglag

Regeringen beslutade om en proposition (prop. 2014/2015:122) om
nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet
för verksamhetsutövare. I propositionen föreslås ändringar i lagen
för att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.
I propositionen föreslås även ändringar i miljöbalken när det gäller
omgivningsbuller.
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Råd för digitalisering av det offentliga Sverige

Regeringen tillsatte ett råd för att genomföra digitaliseringen av det
offentliga Sverige. Målet är att Sverige ska bli världsledande inom
digital förvaltning. Genom att tillsätta rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra e-förvaltning. It-ministern är
rådets ordförande.
Stadsmiljöavtal för hållbara stadsmiljöer

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor under mandatperioden till så
kallade stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer.
Som motprestation ska stödmottagaren genomföra ytterligare åtgärder
som bidrar till en hållbar stadsmiljö – åtgärder som bidrar till hållbara
transporter eller ökat bostadsbyggande. Under året avslutades en
första ansökningsomgång för stadsmiljöavtalen och Trafikverket
fattade beslut att tilldela cirka 540 miljoner kronor till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.
Nationellt skogsprogram

Regeringen inledde arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Landsbygdsministern leder arbetet och har till sin hjälp ett
programråd där ett tjugotal organisationer och myndigheter ingår.
Under hösten genomförde landsbygdsministern dialogmöten för att
ge fler möjligheter att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt
perspektiv.
Livsmedelsstrategi

I mars inleddes arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi. Under
våren anordnades regionala dialogmöten för att samla in synpunkter
och förslag. Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen,
men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa
en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

För att skapa en modern tillväxtpolitik för hela landet lanserade regeringen en strategi för hållbar, regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020. Fyra prioriteringar har identifierats: innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning
samt internationellt samarbete.
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Fler bostäder

Regeringen har lanserat ett bostadspolitiskt paket för att öka bostadsbyggandet. Det innehåller bland annat investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35), stöd till kommuner
för ökat bostadsbyggande, energi- och upprustningsstöd och stöd till
utemiljöer. Regeringen har beslutat om en ny förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader och lämnat en proposition (prop.
2015/16:55) om en kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser till riksdagen.
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Socialdepartementet
Under 2015 ansvarade Socialdepartementet för
frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård,
socialförsäkring, jämställdhet och idrott. I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under
året 263 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Jämställdhetsarbete med fokus på pojkar och män

I oktober tecknade regeringen en överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting för att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner,
landsting och regioner. Överenskommelsen innebär en satsning
på drygt 10 miljoner kronor under perioden 2015–2016.
Stöd i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Under året fattade regeringen flera beslut och tog initiativ för att
stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.
Bland annat gjordes förändringar gällande boendeformer för ensamkommande barn, till exempel inrättades stödboende som en ny
boendeform. Socialstyrelsen fick i uppdrag att analysera konsekvenserna för socialtjänsten av den rådande flyktingsituationen och
ökningen av antalet ensamkommande barn.
Satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen satsade en miljard kronor på ökad bemanning i äldreomsorgen för att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilda
inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela
medel och följa upp satsningen som är en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.
Jämställda pensioner

Inom ramen för en pågående pensionsöversyn beslutade regeringen
om ett särskilt delprojekt, Jämställda pensioner, som ska tackla utmaningen med stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner.
Projektet ska utreda sju delområden samt vilken effekt dessa har
på pensionerna för kvinnor och män. Med utgångspunkt i en sådan
analys ska åtgärder för mer jämställda pensioner föreslås.
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Hälsoresan

Under våren besökte socialförsäkringsministern flera orter i Sverige
för att uppmärksamma den snabbt ökande ohälsan och ta del av
goda exempel för ett friskare arbetsliv. Besöken innehöll möten med
lokala försäkringskassekontor, projekt som arbetar med att få tillbaka
personer från sjukskrivning till jobb och arbetsplatser som arbetar
framgångsrikt med arbetsmiljön.
Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort

Som en del i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) röstades
förslaget om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
igenom i riksdagen i december. Syftet med att avskaffa den bortre
gränsen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, är att
skapa en mer trygg, effektiv och förutsägbar sjukförsäkring.
Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och
minskad sjukfrånvaro

I september beslutade regeringen i samband med budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1) om dels ett nytt mål för sjukpenningtalet
(nio dagar år 2020), dels ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och
minskad sjukfrånvaro. Programmet omfattar sju områden som behöver
utvecklas och åtgärder som behöver vidtas under mandatperioden
för att öka hälsan i samhället, bryta den negativa utvecklingen och
stabilisera sjukfrånvaron.
En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen

I maj föreslog regeringen i en proposition (prop. 2014/15:124) att
ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på
sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern. Förslaget syftar
till att öka jämställdheten mellan föräldrarna när det gäller fördelningen av omsorgen av barnet. Det ska även medverka till mer jämställda förhållanden på arbetsmarknaden samt stärka barnets rätt till
sina föräldrar. Bestämmelserna träder i kraft i januari 2016.
Jämlik hälsa

I juni beslutade regeringen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa
(dir. 2015:60). Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar samt
kan slutas inom en generation. Huvudfokus är hälsoskillnader mellan
olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader
mellan könen ska belysas. Resultatet ska redovisas senast i maj 2017.
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Kompetensförsörjning inom vården

Som ett led i att hitta lösningar på kompetensförsörjningen inom
vården bjöd regeringen in till en nationell samling – en samtalsserie
med hälso- och sjukvårdens viktigaste aktörer. Målet var att enas
om såväl problembild som om vilken aktör som behöver göra vad för
att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Samtalen fortsätter under 2016.
Regeringen gav parallella myndighetsuppdrag till Statskontoret
och Socialstyrelsen i syfte att analysera statens ansvar för specialistkompetenskurser inom ramen för läkares specialisttjänstgöring.
Socialstyrelsen fick även i uppdrag att utveckla det nationella
planeringsstödet som ska vara en hjälp i planeringen av vårdens
kompetensförsörjning.
Ökat stöd till idrotten för fler aktiva och ökad etablering

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) föreslog regeringen
att statens stöd till idrotten skulle öka med 197 miljoner kronor för
2016 och därmed uppgå till totalt cirka 1,9 miljarder kronor. Syftet
var att stödja insatser för att fler ska kunna delta i framför allt barnoch ungdomsidrotten. Dessutom öronmärktes 64 miljoner till
idrottsrörelsens arbete för att ge nyanlända ökade möjligheter att
bli delaktiga i samhället. Under året påbörjades denna satsning
som då även omfattade asylsökande.
Åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare

Regeringen presenterade i juni ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa
utsatthet och tiggeri. Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad
samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien, tydligare
regler i Sverige och nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.
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Utbildningsdepartementet
Under 2015 ansvarade Utbildningsdepartementet
bland annat för regeringens utbildnings-, forskningsoch ungdomspolitik. I departementet (inklusive
kommittéer) tjänstgjorde under året 225 personer.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Ökad kompetens i specialpedagogik

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att ansvara för genomförandet
av fortbildning i specialpedagogik och utbildning av handledare som
ska ha till uppgift att handleda lärare inom det specialpedagogiska
området. Syftet var att förstärka den specialpedagogiska kompetensen.
Nationella skolutvecklingsprogram tas fram

För att motverka sjunkande resultat i skolan, på grund av att särskilt
stöd ofta har satts in sent, fick Skolverket i uppdrag att ta fram och
genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till
huvudmän och skolor. Insatserna påbörjades under året och har fokus
på grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.
Satsning på fler anställda i lågstadiet

Två miljarder kronor avsattes i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1) för att skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor
ska kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal. Syftet
är att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för
varje elev. Satsningen är en del av regeringens lågstadielöfte som går
ut på att alla barn och elever tidigt ska få det stöd de behöver för att
nå kunskapskraven.
En läsa-skriva-räkna-garanti för alla elever

En särskild utredare fick i uppdrag (dir. 2015:65) att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti och lämna
förslag på hur denna bör utformas. Syftet är att alla elever ska ges det
stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska som andraspråk och
matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4
i specialskolan.
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Insatser för nyanlända elevers skolgång

En särskild utredare fick i uppdrag (dir. 2015:122) att föreslå åtgärder
för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers
rätt till utbildning. Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser
för att nyanlända ska få en utbildning av hög kvalitet. Uppdraget får
samordnas med Samverkan för bästa skola, som innebär att Skolverket
ska sluta överenskommelser med huvudmän om att genomföra insatser
på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsättningar.
Satsning på ett nytt kunskapslyft

Regeringens vårändringsbudget (prop. 2014/15:99) innehöll ett nytt
kunskapslyft med satsningar på nya permanenta platser på universitet
och högskolor, yrkeshögskolan, komvux/yrkesvux och folkhögskolor.
En viktig del i kunskapslyftet är att alla vuxna ska ha rätt till utbildning
på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande och särskild behörighet till högskolan och yrkeshögskolan. Rätt till komvux
planeras införas 2017.
Satsningar på gymnasial yrkesutbildning

Regeringen föreslog ett yrkesutbildningspaket för att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. 67 miljoner
kronor avsattes för 2016 i budgetpropositionen (prop. 2015/16:1)
till förstärkta satsningar på yrkeslärare, förbättrad samverkan mellan
skola och arbetsliv, utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet
samt insatser för att öka intresset för tekniska utbildningar och
yrkesutbildningar.
Strategi för unga som varken arbetar eller studerar

I en särskild strategi redovisas åtgärder som regeringen har vidtagit
eller avser att vidta fram till 2018 för unga som varken arbetar eller
studerar. Åtgärderna fokuserar på ökad samverkan mellan berörda
aktörer, ökad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar
och insatser riktade direkt till målgruppen.
Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare

I juni fattade regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare
(dir. 2015:74) som ska se över hur Sverige kan säkra återväxten av
framstående unga forskare. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag
senast i mars 2016.
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Höjda lärarlöner genom Lärarlönelyftet

Regeringen föreslog en investering i höjda lärarlöner, Lärarlönelyftet.
Reformen aviserades i vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) och
utgjorde en del av den nationella samlingen för läraryrket som regeringen tog initiativ till. Reformen innebär att 3 miljarder kronor
investeras på årsbasis i höjda lärarlöner med syfte att öka läraryrkets
attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan.
Kvalitetssäkring av högre utbildning

I december lämnade regeringen förslag (skr. 2015/16:76) till riksdagen
på ett nytt system som ska säkra kvaliteten på utbildningarna och
främja kvalitetsutvecklingen vid Sveriges universitet och högskolor.
Förslaget innebär ett skarpt system där examenstillstånd fortfarande
kan ifrågasättas och återkallas om inte utbildningarna lever upp till
de ställda kraven.

Regeringskansliets årsbok 2015

36

Utrikesdepartementet
Under 2015 ansvarade Utrikesdepartementet för
Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik. Till
Utrikesdepartementet hör drygt 100 ambassader
och konsulat i utlandet. I departementet (inklusive
kommittéer) tjänstgjorde under året 1263 personer,
varav 526 var placerade på utlandsmyndigheterna.
Därutöver var 1300 personer lokalt anställda vid
utlandsmyndigheterna.
Under 2015 genomfördes bland annat följande vid departementet:
Feministisk utrikespolitik

I november presenterades utrikesförvaltningens handlingsplan för en
feministisk utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för 2016. Hela
utrikespolitiken ska präglas av ett systematiskt jämställdhetsperspektiv
och en särskild ambassadör för jämställdhet och samordnare av den
feministiska utrikespolitiken koordinerar arbetet vid Utrikesdepartementet. I december stod utrikesministern värd för ett högnivåmöte
om kvinnors roll i fredsförhandlingar, vilket knöt an till regeringens
initiativ att etablera ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor.
Sveriges närområde

Sverige var drivande inom bland annat EU, OSSE och FN för stöd
till Ukraina och respekt för folkrätten i ljuset av Rysslands olagliga
annektering av Krim samt militära aggression i östra Ukraina. Vid det
Östliga partnerskapets toppmöte i Riga framhöll regeringen särskilt
vikten av att partnerskapet leder till märkbara förbättringar för
medborgare i partnerländerna.
Globalt engagemang

Sveriges förstärkta FN-politik omsattes i beslut om omfattande kärnstöd till FN:s fonder och program, ordförandeskapet i den Fredsbyggande kommissionen, beslut om fortsatt deltagande i FN-insatsen
i Mali och ett intensifierat arbete för en svensk plats i säkerhetsrådet
2017–2018. Sveriges globala närvaro utvidgades genom beslut om
nya ambassader i Filippinerna, Peru och Tunisien. Sverige har också
intensifierat sitt konfliktförebyggande arbete. Sedan början av året är
biståndsministern, tillsammans med Sierra Leones finansminister,
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ordförande i den Internationella dialogen för fredsbyggande och
statsbyggande.
Utvecklingsåret 2015

Vid FN:s toppmöte i september antog stats- och regeringschefer
Agenda 2030 med 17 globala mål för att fram till 2030 leda världen
mot en hållbar och rättvis utveckling. En viktig grund lades redan i
mars på världskonferensen för katastrofriskreducering i Sendai, samt i
juli med överenskommelsen i Addis Abeba om utvecklingsfinansiering.
Statsministern tog vid septembermötet initiativ till en högnivågrupp
för att främja genomförandet av de globala målen och 2030-agendan.
Sverige har också, tillsammans med Fiji, tagit ett initiativ till en resolution om Mål 14 om hållbara hav.
Åtgärder mot Isil/Daesh

Regeringen beslutade om en ny regional biståndsstrategi för Syrienkrisen på 1,7 miljarder kronor för 2016–2020. Sedan augusti deltar
Sverige med cirka 35 personer i den militära utbildningsinsatsen
som genomförs i norra Irak inom ramen för koalitionen mot terroristgruppen Isil/Daesh. I oktober besökte utrikes- och försvarsministrarna
Bagdad och Erbil. Sverige var bland de första EU-länderna att svara på
den franska begäran om stöd efter terroristdåden i Paris utifrån artikel
42.7 i Lissabonfördraget och kommer att ge ett substantiellt bidrag.
Förslag om skärpta regler för vapenexport

I juni överlämnade den parlamentariska kommittén för översyn
av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX) ett betänkande
(SOU 2015:72) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel till utrikesministern. I slutbetänkandet föreslogs att reglerna för export till
ickedemokratiska stater ska skärpas. Lagstiftning förbereds.
Hållbarhetsperspektiv i utvecklingssamarbetet

Att stärka internationella klimatinsatser i utvecklingsländer var särskilt
viktigt inför FN:s klimatmöte COP21 som ägde rum i Paris i december.
Regeringen beslutade om tillskott till klimatfonder – däribland Gröna
klimatfonden, Anpassningsfonden och Fonden för de minst utvecklade länderna – och att det bilaterala utvecklingssamarbetet ska utgå
från och genomsyras av ett integrerat miljö- och klimatperspektiv.
Regeringen fördjupade samarbetet med den akademiska världen för
att belysa klimatförändringarnas säkerhetspolitiska konsekvenser.
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Humanitära kriser

Sverige var 2015 världens femte största bilaterala humanitära givare
och en inflytelserik policyaktör på området. Syrien, Sahel, Sydsudan,
Jemen och Demokratiska Republiken Kongo var största mottagare av
svenskt humanitärt stöd. Regeringen lade stor vikt vid förberedelserna
för världstoppmötet för humanitära frågor i maj 2016 och har tagit
fram en handlingsplan för humanitära frågor.
Ny exportstrategi

Regeringen beslutade om en ny exportstrategi (skr. 2015/16:48) för att
stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter
på viktiga marknader, öka antalet exporterande företag och skapa fler
jobb. Strategin ska bidra till regeringens mål om att Sverige ska ha
EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 och är utvecklad i nära samverkan
med näringslivet.
Närings- och innovationsministern är det statsråd som har ansvar
för handelspolitiken och exportfrämjandet. Frågorna handläggs dock
i Utrikesdepartementet.
Hållbart företagande

Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för hållbart företagande. I augusti lanserade näringsministern en nationell handlingsplan
för att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sverige blev därmed det sjätte landet i världen som
antog en sådan handlingsplan. I december överlämnade regeringen en
skrivelse (skr. 2015/16:69) till riksdagen om en ny och mer sammanhållen politik för hållbart företagande. En viktig del av arbetet utgjordes
av konsultationer med olika intressenter i det svenska samhället.
Fri och rättvis handel

I december ägde Världshandelsorganisationens tionde ministerkonferens rum i Nairobi. Beslut togs om att avveckla exportstöd för
jordbruksprodukter och om tullfrihet för informationsteknologivaror.
Näringsministern deltog under mötet, där också Liberia blev ny
medlem, efter stöd från bland andra Sverige. Regeringen har verkat
för ett brett frihandelsavtal mellan EU och USA. Regeringen har
arbetat för att stärka hållbarhetskapitlen i frihandels- och investeringsavtal och att krav på så kallad ”due diligence” ställs vid import av
konfliktmineraler i en kommande EU-förordning på området.
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Regeringskansliets
interna utvecklingsarbete
Verksamheten i Regeringskansliet kräver att arbetsformerna kontinuerligt vidareutvecklas, att medarbetarnas kompetens möter verksamhetens behov och
att det finns ett effektivt internt administrativt stöd.
Utvecklingen av Regeringskansliets arbetsformer med
digitaliserat processtöd är ett prioriterat område.
Under året har ett standardiserat arbetssätt för diarieföring och ett nytt
diarium införts med syfte att öka enhetligheten, effektiviteten och
kvaliteten i diarieföringen. Inom personalområdet har Kansliet för
chefsförsörjning av myndighetschefer inrättats med syfte att stödja och
stärka arbetet med rekrytering av myndighetschefer. En gemensam
portal för effektivare hantering av utbildningar och kursadministration
har införts. Inom kommunikationsområdet har en ny extern webbplats
lanserats och införande av en ny grafisk profil har påbörjats. Inom stöd
och service i Regeringskansliet pågår utveckling av en digitaliserad
process för enhetliga beställningar som syftar till att stärka inköpsarbetet. Fastighetsfrågor har varit ett annat prioriterat område med
bland annat renovering av kvarteret Björnen. Ett arbete har genomförts
för att stärka informationssäkerheten och alla medarbetare genomgår
en informationsutbildning.

Regeringskansliets årsbok 2015

40

Sveriges regering 2015
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen.
Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering.
Sedan den 3 oktober 2014 styrs Sverige av en regering bestående av
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven (S), statsminister
Kristina Persson (S), minister för strategi- och
framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Finansdepartementet

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

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Justitiedepartementet

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister
Anders Ygeman (S), inrikesminister

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister, vice statsminister
Ibrahim Baylan (S), energiminister

Näringsdepartementet

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Anna Johansson (S), infrastrukturminister
Mehmet Kaplan (MP), bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister
Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Utbildningsdepartementet

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

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S), utrikesminister
Isabella Lövin (MP), biståndsminister
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Appendix:
Regeringskansliet i siffror
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Innehåll
1. Lagstiftningsprocessen
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
3. Regeringsärenden m.m.
4. Internationellt arbete
5. Extern kommunikation
6. Särskilda projekt och program
7. Internt stöd och utvecklingsarbete
Förkortningar och förklaringar
SB Statsrådsberedningen
A
Arbetsmarknadsdepartementet
Fi
Finansdepartementet
Fö Försvarsdepartementet
Ju Justitiedepartementet
Ku Kulturdepartementet
L
Landsbygdsdepartementet
M Miljö- och energidepartementet
N
Näringsdepartementet
S
Socialdepartementet
U
Utbildningsdepartementet
UD Utrikesdepartementet
FA Förvaltningsavdelningen
Tankstreck (–) 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
Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen i att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör
inriktningen för Regeringskansliets arbete.
Förändringar i omvärlden som ökande internationalisering och informationsteknikens utveckling, har inneburit en allt högre komplexitet
och krav på snabbare hantering. En löpande omprövning av Regeringskansliets uppgifter har samtidigt lett till att vissa beslut och förvaltningsärenden lagts ut på andra myndigheter. Jämförelser över tid och
mellan departement måste göras med försiktighet. Detta då sakfrågor
ibland flyttas mellan departementen och departement ombildas,
framför allt i samband med regeringsombildningar.
Ett exempel är den departementsombildning som ägde rum 2015,
efter regeringsskiftet 2014. Den största förändringen var att Landsbygdsdepartementet upphörde den 31 december 2014 och att aktuella
ansvarsområden överfördes till Näringsdepartementet. Landsbygdsdepartementet finns kvar i tabellerna i årsboken fram till 2014.
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1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Majoriteten
av lagförslagen initieras av regeringen.
Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ibland en utredning
som får i uppdrag att utreda ett visst sakområde, genom att ta fram
fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Utredningen får sina
instruktioner genom kommittédirektiv. Under utredningstiden kan
det visa sig nödvändigt att uppdraget utvidgas eller ändras. Regeringen
kan i så fall besluta om tilläggsdirektiv. Detta är en komplettering av
de ursprungliga direktiven och innebär vanligtvis också förlängd
utredningstid. En utredning tillsätts oftast för en begränsad tid.
En utredning, som är en kommitté, består av en ordförande och en eller
flera ledamöter. Kommittén kan biträdas bland annat av sakkunniga
och experter. En utredning med ledamöter som representerar riksdagspartierna kallas för en parlamentarisk kommitté. Utredningsuppdrag
kan även lämnas till en enda person som då kallas för särskild utredare.
När kommittén har avslutat sitt arbete överlämnar den vanligen sitt
förslag till regeringen i ett utredningsbetänkande. Utredningsbetänkanden publiceras fortlöpande i Statens offentliga utredningar, SOU. Det
förekommer även att lagförslag utreds och arbetas fram inom Regeringskansliet. Sådana förslag redovisas i departementspromemorior som
löpande publiceras i Departementsserien, Ds.
Innan regeringen tar ställning till betänkandet eller departementspromemorian inhämtas yttranden från berörda myndigheter. Även
intressegrupper och enskilda kan 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 innan propositionen överlämnas till
riksdagen.
En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen
i ett riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och publicerar
regeringen därefter den nya lagen. Författningar publiceras i Svensk
författningssamling, SFS.

Regeringskansliets årsbok 2015

45

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. En årlig sammanställning publiceras i riksdagstrycket.
Läs mer om lagstiftningsprocessen på www.regeringen.se.

Tjänstgörande i kommittéer
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

6

14

14

17

11

34

49

46

52

53

7

8

8

7

2

Justitiedepartementet

32

45

57

72

47

Kulturdepartementet

10

12

7

10

35

5

3

4

7

Miljö- och energidepartementet

23

21

20

18

17

Näringsdepartementet

25

31

46

56

52

Socialdepartementet

65

65

70

76

47

Utbildningsdepartementet

10

31

42

42

40

3

2

7

11

10

220

281

321

368

315

61/39

62/38

59/41

62/38

62/38

Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Landsbygdsdepartementet

Utrikesdepartementet
Regeringskansliet

Andel kvinnor/män
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Kommitté- och tilläggsdirektiv
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

9

5

7

14

5

17

19

20

30

27

6

8

5

5

4

Justitiedepartementet

22

28

25

39

26

Kulturdepartementet

7

3

4

3

9

Landsbygdsdepartementet

3

2

4

1

Miljö- och energidepartementet

11

7

4

6

6

Näringsdepartementet

13

9

13

12

14

Socialdepartementet

20

28

28

35

15

Utbildningsdepartementet

15

21

15

19

25

1

3

2

2

6

124

133

127

166

137

Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Utrikesdepartementet
Regeringskansliet
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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 sammanställningen.

Arbetsmarknadsdepartementet

2015:45
2015:57
2015:68
2015:107
2015:116

 enomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension (A 2015:01)
G
Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06)
Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända (A 2015:02)
Genomförande av sjöfolksdirektivet (A 2015:03)

Finansdepartementet

2015:01
Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)
2015:02	Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid
ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06)
2015:19	Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15)
2015:22
Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (Fi 2015:01)
2015:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15)
2015:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (Fi 2014:04)
2015:39
Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (Fi 2015:02)
2015:47
Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar (Fi 2015:03)
2015:49	Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2015:51
Skatt på finanssektorn (Fi 2015:04)
2015:56	Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning till kommuner
och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (Fi 2014:07)
2015:59
Ett bonus–malus-system för lätta fordon (Fi 2015:05)
2015:62
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (Fi 2015:07)
2015:63
Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (Fi 2015:06)
2015:69	Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet
(Fi 2015:08)
2015:76
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem (Fi 2014:12)
2015:77
Ny indelning av län och landsting (Fi 2015:09)
2015:90
Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)
2015:93
Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd (Fi 2015:10)
2015:95
Omreglering av spelmarknaden (Fi 2015:11)
2015:100 Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015:106 Skatt på flygresor (Fi 2015:12)
2015:108 Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015:109 Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning (Fi 2014:15)
2015:110	Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2015:128 Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2015:130	Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns
finansiella sparande (Fi 2015:06)
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Försvarsdepartementet

2015:71
2015:98
2015:103
2015:111

Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (Fö 2015:01)
En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret (Fö 2015:02)
Forskning och utveckling på försvarsområdet (Fö 2015:03)
Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete (Fö 2015:04)

Justitiedepartementet

2015:03	Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter
(Ju 2014:07)
2015:04
En reviderad insolvensförordning (Ju 2015:01)
2015:05
Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
2015:06	Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid
människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)
2015:12
Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)
2015:13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
2015:20
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
2015:29
En förändrad polisutbildning (Ju 2015:03)
2015:43
En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter (Ju 2015:04)
2015:53
En förbättrad varumärkesrätt inom EU (Ju 2015:05)
2015:58	Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för
juridiska personer (Ju 2015:06)
2015:61	Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2015:64
Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015:66
Tillträde till järnvägsprotokollet (Ju 2015:07)
2015:67	Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju
2013:12)
2015:75
Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)
2015:80
Färre i häkte och minskad isolering (Ju 2015:08)
2015:83
Stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09)
2015:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
2015:96
Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (Ju 2015:10)
2015:97
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (Ju 2015:11)
2015:104 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (Ju 2015:12)
2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)
2015:126 Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15)
2015:131 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015:139	Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)
Kulturdepartementet

2015:14
Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)
2015:24	Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (Ku 2014:02)
2015:26
En mediepolitik för framtiden (Ku 2015:01)
2015:27	Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015:30
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan (Ku 2010:04)
2015:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04)
2015:46
En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan (Ku 2015:02)
2015:86	Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)
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Miljö- och energidepartementet

2015:25
Översyn av energipolitiken (M 2015:01)
2015:40
En nationell kommitté för hållbar vargpolitik (M 2015:02)
2015:78	Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) – vetenskapligt råd
för hållbar utveckling
2015:85	Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412
om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet
att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer
inom sina territorier (M 2015:03)
2015:101 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)
2015:115 Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat (M 2015:04)
Näringsdepartementet

2015:10
Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet (N 2015:01)
2015:11
Tilläggsdirektiv till Bostadsplaneringskommittén (S 2013:12)
2015:18
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2015:21
Statliga finansieringsinsatser (N 2015:02)
2015:41	Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare användning av
statens bredbandsinfrastruktur (N 2014:05)
2015:48
En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (N 2015:03)
2015:54
Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02)
2015:73
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N 2015:04)
2015:81
Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (N 2015:05)
2015:87
En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
2015:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (S 2014:14)
2015:114 Självkörande fordon på väg (N 2015:07)
2015:123 Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2015:124	Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen
i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
Socialdepartementet

2015:07
Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)
2015:08
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)
2015:09	Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas
tillfälligt i Sverige (S 2015:01)
2015:16	Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16)
2015:17
Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)
2015:52
Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)
2015:60
En kommission för jämlik hälsa (S 2015:02)
2015:72
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03)
2015:92	Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg
samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer (S 2015:04)
2015:102 Klassificering av nya psykoaktiva substanser (S 2015:05)
2015:118 Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (S 2015:06)
2015:127 Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07)
2015:133	Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen
och internationell rörlighet (S 2014:17)
2015:134 Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande (S 2015:08)
2015:138	Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom
området psykisk hälsa (S 2015:09)
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Utbildningsdepartementet

2015:15
2015:23
2015:31
2015:34
2015:35
2015:36
2015:37
2015:42
2015:44
2015:55
2015:65
2015:70
2015:74
2015:82
2015:84
2015:99
2015:105
2015:112
2015:117
2015:119
2015:120
2015:122
2015:135
2015:140
2015:141

Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
Tilläggsdirektiv till Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09)
En attraktiv gymnasieutbildning för alla (U 2015:01)
Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola (U 2015:03)
Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan (U 2015:02)
Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen (U 2014:11)
Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
En läsa-skriva-räkna-garanti (U 2015:04)
Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)
Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare (U 2015:05)
Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01)
Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
Organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)
En nationell samordnare för området livsvetenskap (U 2015:08)
Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)
Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
Att vända frånvaro till närvaro (U 2015:11)
En samordnad utveckling av validering (U 2015:10)
Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12)
Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12)
Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)
Tilläggsdirektiv till gymnasieutredningen (U 2015:01)

Utrikesdepartementet

2015:32
Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)
2015:50	Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om
uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01)
2015:79
Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan (UD 2015:02)
2015:88	Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och
i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området (UD 2015:03)
2015:91	Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och
finansiering av terrorism (UD 2015:04)
2015:132	Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid
hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01)

Direktiven finns att läsa i Regeringskansliets rättsdatabaser.
Se externa länkar på www.regeringen.se.
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Statens offentliga utredningar och departementsserien
I tabellerna nedan anges antal publikationer i Statens offentliga utredningar
(SOU) respektive Departementsserien (Ds) respektive år.
Antal SOU
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

6

8

1

10

4

Finansdepartementet

9

13

12

14

24

Försvarsdepartementet

3

2

7

6

2

Justitiedepartementet

14

23

19

19

22

Kulturdepartementet

1

7

3

3

6

Landsbygdsdepartementet

3

–

2

3

Miljö- och energidepartementet

7

6

7

7

3

Näringsdepartementet

10

12

9

10

18

Socialdepartementet

23

15

16

13

18

Utbildningsdepartementet

8

9

11

6

10

Utrikesdepartementet

2

–

–

1

2

86

95

87

92

110

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

1

1

5

1

–

Arbetsmarknadsdepartementet

2

5

5

2

4

Finansdepartementet

3

6

8

4

5

Försvarsdepartementet

1

–

2

1

1

Justitiedepartementet

16

18

29

18

18

Kulturdepartementet

2

3

1

3

4

Landsbygdsdepartementet

1

4

1

2

Miljö- och energidepartementet

2

2

1

2

1

Näringsdepartementet

3

3

3

1

7

12

16

13

12

18

Utbildningsdepartementet

–

–

7

–

2

Utrikesdepartementet

3

2

2

–

–

46

60

77

46

60

Regeringskansliet

Antal Ds
Departement

Socialdepartementet

Regeringskansliet
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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

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I. [13]
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II. [38]
Hela lönen, hela tiden. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. [50]
Översyn av lex Laval. [83]
Finansdepartementet

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. + Bilagor [2]
Ett svenskt tonnageskattesystem. [4]
En ny svensk tullagstiftning. [5]
Krav på privata aktörer i välfärden. [7]
Överprövning av upphandlingsmål m.m. [12]
En ny ordning för redovisningstillsyn. [19]
En kommunallag för framtiden. Del A + B. [24]
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? [27]
Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier. [30]
Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. [34]
Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. [48]
The Welfare State and Economic Performance. [53]
Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. [56]
UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. [62]
Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna. [68]
Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. [69]
Energiskatt på el. En översyn av det nuvarande systemet. [87]
Utbildning för framtidens arbetsmarknad. [90]
Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. [93]
Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser. [95]
Demografins regionala utmaningar. [101]
Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande. [104]
Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060. [106]
Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt. [107]
Försvarsdepartementet

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. En utökad beslutsbefogenhet
för regeringen. [1]
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. [79]
Justitiedepartementet

Med fokus på kärnuppgifterna. En angelägen anpassning av Polismyndighetens
uppgifter på djurområdet. [3]
En översyn av årsredovisningslagarna. [8]
En modern reglering av järnvägstransporter. [9]
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Lösöreköp och registerpant. [18]
Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten. [23]
En ny säkerhetsskyddslag. [25]
Datalagring och integritet. [31]
Översyn av lagen om skiljeförfarande. [37]
Myndighetsdatalag. [39]
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. [40]
Ny patentlag. [41]
Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. [47]
Nya regler för revisorer och revision. [49]
Rapport från Bergwallkommissionen. [52]
Europeisk kvarstad på bankmedel. [54]
Tillsyn över polisen och Kriminalvården. [57]
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. [61]
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. [63]
För att brott inte ska löna sig. [67]
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. [73]
Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention. [74]
Fakturabedrägerier. [77]
Kulturdepartementet

Begravningsclearing. [26]
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. [88]
Ny museipolitik. [89]
Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar. [94]
Låt fler forma framtiden! Forskarantologi. Bilaga till betänkande. [96]
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. [103]
Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015. Kontroll, dokumentation och finansiering
för ökad säkerhet. [11]
Vägar till ett effektivare miljöarbete. [43]
Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. [99]
Näringsdepartementet

Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring. [15]
Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. [16]
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens. [28]
Uppgiftslämnarservice för företagen. [33]
Service i glesbygd. [35]
Koll på anläggningen. [42]
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. [51]
EU och kommunernas bostadspolitik. [58]
En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. [59]
Delrapport från Sverigeförhandlingen. Ett författningsförslag om värdeåterföring. [60]
En fondstruktur för innovation och tillväxt. [64]
Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. [65]
En förvaltning som håller ihop. [66]
Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. [85]
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. [91]
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Strandskyddet i praktiken. Slutrapport från Strandskyddsdelegationen
nationell arena för samverkan. [108]
Bättre samarbete mellan stat och kommun. Vid planering för byggande. [109]
En annan tågordning – bortom järnvägsknuten. + Bilagedel med underlagsrapporter. [110]
Socialdepartementet

Mer gemensamma tobaksregler. Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. [6]
Sedd, hörd och respekterad. Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. [14]
För kvalitet – Med gemensamt ansvar. [17]
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. [20]
Mer trygghet och bättre försäkring. Del 1 + 2. [21]
Nästa fas i e-hälsoarbetet. [32]
Systematiska jämförelser. För lärande i staten. [36]
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. [44]
Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet
inom socialförsäkringen. [46]
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. [55]
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. [71]
Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och starkare patienter. [76]
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. [78]
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. [80]
Organdonation. En livsviktig verksamhet. [84]
Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa. [98]
Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. [100]
Fråga patienten. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. [102]
Plats för fler som bygger mer. [105]
Utbildningsdepartementet

Rektorn och styrkedjan. [22]
En yrkesinriktning inom teknikprogrammet. [29]
SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. [45]
Högre utbildning under tjugo år. [70]
En rymdstrategi för nytta och tillväxt. [75]
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. [81]
Ökad insyn i fristående skolor. [82]
Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.
+ Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen. [86]
Utvecklad ledning av universitet och högskolor. [92]
Välja yrke. [97]
Utrikesdepartementet

Gränser i havet. [10]
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel – DEL 1 + 2, bilagor. [72]
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Ds
Arbetsmarknadsdepartementet

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. [26]
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. [29]
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. [33]
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare. [36]
Finansdepartementet

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. [2]
Nya regler för AP-fonderna. [34]
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. [45]
Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen. [46]
Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. [53]
Försvarsdepartementet

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. [39]
Justitiedepartementet

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. [1]
Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys. [4]
Uppbörd av böter. [5]
Rätten till försvarare, m.m. [7]
Missbruk av svenska pass. Omfattning och åtgärdsförslag. [12]
Avlägsnande av vrak. [16]
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. [24]
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd. [25]
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.
Genomförande av det nya CBE-direktivet. [27]
Genomförande av EU:s direktiv ompenningförfalskning. [30]
Anknytningskravet i skuldsaneringslagen. [32]
Genomförande av det omarbetade asyl-procedurdirektivet. [37]
Falska polisbilar. [40]
Ett särskilt tortyrbrott? [42]
Passdatalag. [44]
Europeiska politiska partier. [47]
Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. [49]
En europeisk utredningsorder. [57]
Kulturdepartementet

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. [10]
Statliga utställningsgarantier.En översyn. [14]
Framtidens filmpolitik. [31]
Statligt stöd till civila samhället – en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit. [38]
Miljö- och energidepartementet

En samlad torvprövning. [54]
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Näringsdepartementet

Res lätt med biljett. [11]
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. [13]
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. [15]
Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. [21]
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. [35]
Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell jämförelse. [43]
Konkurrensskadelag. [50]
Socialdepartementet

Trossamfundens sociala insatser. En preliminär undersökning. [3]
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. [6]
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. [8]
Ett reformerat bilstöd. [9]
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. [17]
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag. [18]
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. [19]
Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. [20]
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. [22]
Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. [23]
Bidrag för glasögon till barn och unga. [28]
Förebyggande och behandling av spelmissbruk. [48]
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. [51]
Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården. [52]
Slopad jämställdhetsbonus. [55]
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige. [56]
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. [58]
Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa. [59]
Utbildningsdepartementet

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. [41]
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux. [60]

Samtliga SOU och Ds finns att läsa på 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

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

3

4

5

3

3

Arbetsmarknadsdepartementet

5

11

6

9

6

40

47

44

56

43

4

6

4

6

7

Justitiedepartementet

31

26

44

58

39

Kulturdepartementet

1

2

4

3

7

Landsbygdsdepartementet

4

5

4

7

Miljö- och energidepartementet

11

9

4

9

13

Näringsdepartementet

26

31

23

25

20

Socialdepartementet

16

24

35

28

17

Utbildningsdepartementet

14

8

10

17

10

Utrikesdepartementet

16

14

15

17

14

171

187

198

238

179

Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Regeringskansliet
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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. 2014/15:103
Skr. 2014/15:65		
Skr. 2014/15:75		

Kommittéberättelse 2015
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet		

Prop. 2014/15:87	Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Prop. 2015/16:54
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Prop. 2015/16:62
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Skr. 2014/15:111		
Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars
Skr. 2014/15:42		
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
Skr. 2015/16:58		
Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
Finansdepartementet		

Prop. 2014/15:100
2015 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2014/15:115
Några värdepappersmarknadsfrågor
Prop. 2014/15:128
Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Prop. 2014/15:129
Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
Prop. 2014/15:131
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
Prop. 2014/15:133
Informationsutbytesavtal med Brunei
Prop. 2014/15:134
Informationsutbytesavtal med Niue
Prop. 2014/15:48	Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017
Prop. 2014/15:50
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
Prop. 2014/15:54
Informationsutbytesavtal med Costa Rica
Prop. 2014/15:55
Informationsutbytesavtal med Marshallöarna
Prop. 2014/15:57
Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Prop. 2014/15:78
Förändrade villkor för affärsverkscheferna
Prop. 2014/15:79
Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Prop. 2014/15:80
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Prop. 2014/15:86
Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
Prop. 2014/15:99
Vårändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:1		
Budgetpropositionen för 2016
Prop. 2015/16:10
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Prop. 2015/16:14	Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot
skatteflykt i fråga om kupongskatt
Prop. 2015/16:15
Beskattning av säkerhetsreserv
Prop. 2015/16:19
Vissa frågor på området för indirekta skatter
Prop. 2015/16:2		
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:21
Informationsutbytesavtal med Guatemala
Prop. 2015/16:22
Informationsutbytesavtal med Vanuatu
Prop. 2015/16:26	Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Prop. 2015/16:28	Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen
av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
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Prop. 2015/16:29	En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton
Prop. 2015/16:36
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxering
Prop. 2015/16:46
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
Prop. 2015/16:47
Extra ändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:5		
Genomförande av krishanteringsdirektivet
Prop. 2015/16:51
Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
Prop. 2015/16:7		
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 2015/16:9		
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Skr. 2014/15:101
Årsredovisning för staten 2014
Skr. 2014/15:102
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr. 2014/15:130
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014
Skr. 2014/15:141		
Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
Skr. 2014/15:98		
Redovisning av skatteutgifter 2015
Skr. 2015/16:42		Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen
Årsredovisning för staten 2014
Skr. 2015/16:61		
Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
Skr. 2015/16:66		
Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
Försvarsdepartementet

Prop. 2015/16:41	Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats
RSM i Afghanistan
Prop. 2014/15:109
Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020
Prop. 2015/16:20	Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av
Försvarsexportmyndighetens avveckling
Prop. 2015/16:40	Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2015/16:63
Skydd för geografisk information
Skr. 2014/15:142	Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten
Skr. 2015/16:70		
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Justitiedepartementet		

Prop. 2014/14:116	Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder
inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:105
Arv i internationella situationer
Prop. 2014/15:108
Några ändringar i vapenlagen
Prop. 2014/15:127
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Prop. 2014/15:136
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Prop. 2014/15:138
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:139
Europeisk skyddsorder
Prop. 2014/15:148
Domstolsdatalag
Prop. 2014/15:51
EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Prop. 2014/15:58
Modernare regler för internationell järnvägstrafik
Prop. 2014/15:60
Genomförande av Seveso III-direktivet
Prop. 2014/15:63
Åklagardatalag
Prop. 2014/15:69
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
Prop. 2014/15:71
Förenklingar i anläggningslagen
Prop. 2014/15:73
Modernare lantmäterisammanträden
Prop. 2014/15:74
Ledningsrätt i tomträtt
Prop. 2014/15:77
Genomförande av brottsofferdirektivet
Prop. 2014/15:82	Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet
för viseringar (VIS)
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Prop. 2014/15:93
Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention
Prop. 2014/15:94	Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Prop. 2014/15:95
Förstärkt skydd för fartygspassagerare
Prop. 2015/16:12
Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
Prop. 2015/16:13
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
Prop. 2015/16:18	Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
Prop. 2015/16:24	Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet
Prop. 2015/16:3		
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
Prop. 2015/16:39
En modernare rättegång II
Prop. 2015/16:4		
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Prop. 2015/16:56
Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Prop. 2015/16:57
Patent- och marknadsdomstol
Prop. 2015/16:65
Utlänningsdatalag
Prop. 2015/16:68
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Prop. 2015/16:78
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
Skr. 2014/15:146
Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism
Skr. 2014/15:84		
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
Skr. 2015/16:27		
Riksrevisionens rapport om återfall i brott
Skr. 2015/16:50		
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
Skr. 2015/16:50		
Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014
Skr. 2015/16:74		
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kulturdepartementet		

Prop. 2014/15:117
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Prop. 2014/15:118
Några ändringar i radio- och tv-lagen
Prop. 2014/15:61
Styrelsen för Sveriges författarfond
Prop. 2014/15:88
Statens stöd till dagspressen
Prop. 2015/16:6		
Ändringar i kulturmiljölagen
Skr. 2014/15:144	Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot
våldsbejakande extremism
Skr. 2015/16:25		
Riksrevisionens rapport om digitalradio
Miljödepartementet		

Prop 2015/16:38
Anläggningsbesked för biodrivmedel
Prop. 2014/15:110	Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för
elcertifikatssystemet 2015
Prop. 2014/15:113
Begränsning av mangan i dieselbränslen
Prop. 2014/15:123	Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för
elcertifikatssystemet 2015
Prop. 2014/15:53
Redovisning av naturgaslagring i rörledning
Prop. 2014/15:56
Redovisning av elnätsverksamhet
Prop. 2014/15:70
Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
Prop. 2014/15:81
Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod
Prop. 2015/16:11
Ny instansordning för va-målen
Prop. 2015/16:35
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
Prop.2014/15:112
Nordisk balansavräkning
Skr. 2014/15:119		Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el
och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Skr. 2015/16:45		
Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall
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Näringsdepartementet		

Prop. 2014/15:120
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Prop. 2014/15:122	Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet
för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Prop. 2014/15:143
Ändring i lagen om vägtrafikregister
Prop. 2014/15:64
Genomförande av offshoredirektivet
Prop. 2014/15:83
Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Prop. 2014/15:89	Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd
och stöd till utveckling av landsbygden
Prop. 2014/15:96
Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
Prop. 2014/2015:126
Ändring i lagen om flygplatsavgifter
Prop. 2015/16:31
Godkännande och marknadskontroll av fordon
Prop. 2015/16:32	Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2015/16:55
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
Prop. 2015/16:59
Genomförande av hissdirektivet
Prop. 2015/16:64
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
Prop. 2015/16:67	Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen
eller den inre säkerheten i landet
Prop. 2015/16:72	Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk
identifiering
Prop. 2015/16:73
Billigare utbyggnad av bredbandsnät
Skr. 2014/15:140
2015 års redogörelse för företag med statligt ägande
Skr. 2014/15:97		
Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter
Skr. 2015/16:33		
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Skr. 2015/16:60		
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
Socialdepartementet		

Prop. 2014/15:124
En mer jämställd föräldrapenning
Prop. 2014/15:125
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Prop. 2014/15:145
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Prop. 2014/15:147
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Prop. 2014/15:62
Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Prop. 2014/15:76
Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
Prop. 2014/15:91
En ny läkemedelslag
Prop. 2015/16:43
Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
Prop. 2015/16:71
Bidrag för glasögon till barn och unga
Skr. 2015/16:53		
Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
Skr. 2014/15:52		Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen
och SKL inom hälso- och sjukvården
Skr. 2014/15:72		
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
Skr. 2015/16:37		
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
Skr. 2015/16:52		
Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning
Skr. 2015:51			
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Skr. 2014/15:132	Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under
budgetåret 2014
Skr. 2015:52			
Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården
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Utbildningsdepartementet		

Prop. 2014/15:107 	Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram
för kvalifikationer för livslångt lärande
Prop. 2014/15:121	Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa
Prop. 2014/15:137
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Prop. 2014/15:85
Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning
Prop. 2015/16:23
Anställning under viss kompletterande utbildning
Prop. 2015/16:44
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
Prop. 2015/16:77	Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur
Euopean Spallation Source Eric
Skr. 2014/15:106	Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag
– ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
Skr. 2014/15:47		
Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen
Skr. 2015/16:76		
Kvalitetssäkring av högre utbildning
Utrikesdepartementet		

Prop. 2015/16:41	Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats
RSM i Afghanistan
Prop. 2014/15:104
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2014/15:68
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2015/16:40
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Skr. 2014/15:114		Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden
Skr. 2014/15:49		Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella
utvecklingssamarbetet
Skr. 2014/15:59		
Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
Skr. 2014/15:66		Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra
halvåret 2013 och helåret 2014
Skr. 2014/15:67		Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014
Skr. 2014/15:90		
Nordiskt samarbete 2014
Skr. 2014/15:92		
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Skr. 2015/16:34		Riksrevisionens rapport Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att
möta rådets utmaningar
Skr. 2015/16:48		
Regeringens exportstrategi
Skr. 2015/16:69		
Politik för hållbart företagande

Samtliga propositioner och skrivelser finns att läsa på 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 publicerar
regeringen därefter den nya lagen.
Förordningar är rättsregler som regeringen enligt grundlagen får besluta
om. I förordningar regleras till exempel myndigheternas verksamhet.
Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS),
se www.lagrummet.se.
Tabellen nedan visar antal utfärdade lagar och förordningar per år i SFS.

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

4

6

6

7

2

47

58

57

56

51

426

152

219

271

217

16

18

17

43

21

Justitiedepartementet

311

207

283

508

277

Kulturdepartementet

30

21

30

36

46

Landsbygdsdepartementet

65

34

33

67

–

Miljö- och energidepartementet

173

59

77

74

99

Näringsdepartementet

196

150

110

230

134

Socialdepartementet

176

165

211

174

130

Utbildningsdepartementet

128

104

113

93

83

28

21

21

24

9

1 600

995

1 177

1 583

1 069

Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Utrikesdepartementet
Regeringskansliet

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.
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2. Budgetprocessen och
myndighetsstyrning
Arbetet med statens budget börjar mer än ett år innan det aktuella
budgetåret startar. I december redovisar Finansdepartementet
prognoser för samhällsekonomins och de offentliga finansernas
utveckling för regeringen. Under januari fortsätter Finansdepartementet arbetet med att se över och uppdatera prognoserna över
budgetens inkomster och utgifter, på statens budget, statens lånebehov med mera. Samtidigt reviderar de övriga departementen
prognoserna för sina respektive utgiftsområden och anslag.
I nästa steg lämnar departementen konsekvensberäkningar till
Finansdepartementet för de fyra kommande åren. I slutet av februari
inkommer myndigheterna med sina årsredovisningar respektive
budgetunderlag för de kommande tre åren. Detta material analyseras
av departementen.
I mars hålls överläggningar om inriktningen för statens budget.
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och statens budget för de
kommande åren slås fast i den ekonomiska vårpropositionen som
lämnas till riksdagen i april. Samtidigt lämnar regeringen en årsredovisning för staten för föregående år och en vårändringsbudget med
bland annat förslag till ändrade anslag för det innevarande året.
Den ekonomiska vårpropositionen fokuserar på riktlinjerna och
utmaningarna för den ekonomiska politiken på längre sikt. Detaljerade förslag om nya reformer redovisas i normalfallet i höstens budgetproposition. Under våren och sommaren arbetar departementen med
att fördela medel på enskilda anslag. Detta sker inom de ramar för
utgiftsområdena som regeringen fastställde i samband med arbetet
med den ekonomiska vårpropositionen.
Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den
20 september, utom under valår då den ska lämnas senast två veckor
efter riksmötets öppnande. Om detta till följd av ett regeringsskifte
inte är möjligt ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter
det att en ny regering tillträtt.
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Budgetpropositionen innehåller förslag till utgiftstak för statens
utgifter. Utgiftstaket för ett budgetår beslutas tre år i förväg varför
förslaget avser det tredje tillkommande året. Budgetpropositionen
innehåller också förslag till preliminära utgiftsramar för de 27 utgiftsområdena och preliminära inkomstberäkningar för det andra och
tredje tillkommande budgetåret. Dessutom redovisas resultatet
av föregående års verksamhet inom respektive utgiftsområde som
underlag för budgetförslaget.
Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen inleder departementen arbetet med att ta fram regleringsbrev för sina respektive
myndigheter. Riksdagen fattar beslut om ramarna för samtliga utgiftsområden i november och därefter om belopp och ändamål för varje
anslag i mitten av december. Därefter beslutar regeringen om regleringsbreven före årsskiftet.
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Statsbudgeten i sammandrag i miljarder kronor
I budgetprocessen hanteras närmare 900 miljarder kronor. I tabellerna
nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive inkomster
under de senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2015 års struktur.
Siffrorna för 2015 är delvis prognos. Tidigare års prognossiffror är
korrigerade.
2011

2012

2013

2014

2015

Inkomster

872,4

787,6

790,5

790,2

859,5

Utgifter m.m.

804,6

812,5

921,4

862,4

892,2

67,8

–24,9

–130,9

–72,2

–32,7

2011

2012

2013

2014

2015

Direkta skatter på arbete

487,3

505,1

523,0

530,3

561,4

Indirekta skatter på arbete

425,7

440,0

449,4

463,4

490,1

Skatt på kapital

183,5

167,8

172,7

200,2

226,7

Skatt på konsumtion och insatsvaror

449,4

447,3

455,8

469,5

502,3

Skatt på import

5,7

5,3

5,2

5,8

6,3

Restförda och övriga skatter

2,7

2,9

11,3

8,8

7,8

–5,7

–5,3

–5,2

–5,8

–6,3

–747,9

–777,8

–805,0

–832,0

–876,2

Periodiseringar

48,6

17,0

–20,7

–25,0

–18,0

Inkomster av statens verksamhet

55,3

48,8

48,1

41,7

39,0

Inkomster av försåld egendom

23,1

0,3

20,8

0,2

0,1

1,5

1,3

1,1

0,9

0,9

Kalkylmässiga inkomster

11,1

9,7

9,9

9,9

9,7

Bidrag m.m. från EU

12,3

9,8

10,3

11,9

9,7

–72,3

–76,6

–78,7

–81,6

–85,9

–8,0

–8,0

–7,6

-8,0

–8,2

872,4

787,6

790,5

790,2

859,5

Statsbudgetens saldo

Inkomster i miljarder kronor

Avgående poster, skatter till EU
Avgående poster, skatter till andra sektorer

Återbetalning av lån

Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
Utgifter som ges som krediteringar
på skattekontot
Totala inkomster
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Utgifter i miljarder kronor
Utgiftsområde

2011

2012

2013

2014

2015

1 Rikets styrelse

11,2

11,5

11,8

12,9

12,3

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

12,9

13,5

16,1

14,1

14,4

9,9

10,3

10,4

10,4

10,8

37,2

38,2

39,3

40,2

40,4

1,9

1,5

1,8

1,7

1,9

6 Försvar och samhällets krisberedskap

44,2

45,5

45,4

48,0

48,3

7 Internationellt bistånd

29,2

30,2

30,8

31,0

32,2

7,6

8,2

9,9

12,6

18,7

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

56,5

58,7

59,0

61,6

65,0

10 E
 konomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp

95,8

94,9

96,4

99,0

102,6

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

41,6

41,3

40,0

39,3

38,1

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

72,0

75,6

78,5

80,8

82,9

13 Integration och jämställdhet

5,0

6,8

8,8

12,2

15,4

14 Arbetsmarknad och arbetsliv

63,3

66,6

69,7

66,9

65,0

15 Studiestöd

21,8

21,1

20,6

20,0

19,2

16 Utbildning och universitetsforskning

53,7

53,8

56,5

59,4

63,0

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12,0

12,3

12,7

12,8

13,3

18 S
 amhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik

1,1

1,0

1,0

1,1

1,1

19 Regional tillväxt

3,2

3,4

3,3

2,9

2,2

20 Allmän miljö- och naturvård

5,1

4,8

4,8

5,1

5,9

21 Energi

2,9

2,7

2,6

2,9

2,3

22 Kommunikationer

38,7

42,9

43,7

46,0

47,2

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

16,4

16,4

16,0

16,2

13,4

5,4

5,9

5,2

5,4

5,5

25 Allmänna bidrag till kommuner

88,0

85,1

88,9

93,6

102,0

26 Statsskuldsräntor m.m.

34,5

27,4

16,8

3,3

21,9

27 Avgiften till Europeiska unionen

30,6

31,5

37,4

41,6

44,2

Summa utgiftsområden

801,5

811,1

827,4

840,9

889,3

Kassamässig korrigering

1,5

0,4

–2,2

–0,5

–7,3

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m.

1,6

1,0

96,2

22,0

10,1

804,6

812,5

921,4

862,4

892,2

3 Skatt, tull och exekution
4 Rättsväsendet
5 Internationell samverkan

8 Migration

24 Näringsliv

Totala utgifter
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Myndighetsstyrning
Myndigheternas ledningsformer, generella uppgifter och ansvar regleras i
myndighetsförordningen. Därutöver beslutar regeringen för varje myndighet om en instruktion som reglerar den specifika myndighetens ledningsform och uppgifter med mera.
Ett årligt regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i
förekommande fall särskilda uppdrag och krav på återrapportering.
Regeringen beslutar också om anställningen av myndighetschefer,
överdirektörer och länsråd samt utser ledamöter i styrelser, nämnder och
insynsråd. Myndigheternas verksamhet följs upp av regeringen, bland
annat genom en årlig myndighetsdialog mellan företrädare för regeringen
och myndighetens ledning.

Antal myndigheter under regeringen
Tabellen nedan visar antalet myndigheter som den 31 december respektive
år lyder under regeringen och styrs av en instruktion. Utlandsmyndigheter
och kommittéer ingår inte i uppgifterna.
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

2

2

2

2

2

Arbetsmarknadsdepartementet

12

8

12

8

7

Finansdepartementet

13

13

13

13

45

Försvarsdepartementet

11

11

11

11

8

Justitiedepartementet*

123

123

123

123

19

24

23

24

23

28

Landsbygdsdepartementet

7

7

6

6

Miljö- och energidepartementet

7

7

7

7

13

Näringsdepartementet

22

22

22

23

26

Socialdepartementet

56

50

50

50

18

Utbildningsdepartementet

57

59

57

55

47

Utrikesdepartementet

11

11

9

8

8

345

336

336

329

221

Statsrådsberedningen

Kulturdepartementet

Regeringskansliet

*Minskningen av antalet myndigheter under Justitiedepartementet 2015 förklaras av
att de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Rättshjälpsmyndigheten och
Hyres- och arrendenämnderna från och med 2015 redovisas under Domstolsverket.
Antalet har också minskat på grund av en ny polisorganisation från den 1 januari 2015.
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Instruktioner och regleringsbrev
Drygt 200 av myndigheterna som styrs av en instruktion får även årliga
regleringsbrev. I regleringsbreven anges bland annat vilka ekonomiska
resurser myndigheten har till sitt förfogande och i förekommande fall anges
även särskilda uppdrag och återrapporteringskrav. Regleringsbrev utformas
även för en del särskilda anslag där det framgår hur medlen får användas.
Regeringen kan under pågående budgetår justera det som angivits i
regleringsbrevet genom 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 ändringsbeslut per departement och år.

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut
2011

2012

2013

2014

2015

till anslag

104

107

110

109

115

till myndighet

237

234

229

227

228

99

85

76

94

107

till myndighet

225

243

216

217

243

Totalt

665

669

631

647

693

Regleringsbrev

Ändringsbeslut

till anslag
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Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

4

7

3

4

6

Arbetsmarknadsdepartementet

38

33

39

40

34

Finansdepartementet

70

42

39

34

57

Försvarsdepartementet

29

29

28

33

22

Justitiedepartementet

55

50

55

47

49

Kulturdepartementet

44

34

36

38

54

Landsbygdsdepartementet

38

30

21

31

Miljö- och energidepartementet

35

25

19

27

39

Näringsdepartementet

72

62

58

60

94

Socialdepartementet

94

132

122

130

126

133

175

154

141

147

53

50

57

62

65

665

669

631

647

693

Statsrådsberedningen

Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Regeringskansliet

De senaste årens regleringsbrev och ändringsbeslut publiceras i Statsliggaren
som kan läsas på www.esv.se.
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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 2015 utnämnts
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2015
nyutnämndes 29 myndighetschefer.
Dep

Namn

Titel

Myndighet

SB

Eva Sjögren

Direktör

Svenska institutet för europapolitiska
studier SIEPS

Ju

Monica Rodrigo

GD

Rättsmedicinalverket

Ju

Per Johansson*

Direktör

Revisorsnämnden

Fö

Micael Bydén

ÖB

Försvarsmakten

Fö

Christina Malm

GD

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

S

Ann-Marie Begler

GD

Försäkringskassan

S

Maria Hemström-Hemmingsson*

GD

Inspektionen för socialförsäkringen

S

Olivia Wigzell

GD

Socialstyrelsen

Fi

Minoo Akhtarzand*

Landshövding

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Fi

Per Bill

Landshövding

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Fi

Christina Gellerbrant Hagberg

Rikskronofogde

Kronofogdemyndigheten

Fi

Gunnar Holmgren

Landshövding

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Fi

Maria Larsson

Landshövding

Länsstyrelsen i Örebro län

Fi

Joakim Stymne

GD

Statens tjänstepensionsverk

Fi

Erik Thedéen

GD

Finansinspektionen

Fi

Ylva Thörn

Landshövding

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Fi

Håkan Wåhlstedt

Landshövding

Länsstyrelsen i Västmanlands län

U

Lena Adamson

Direktör

Skolforskningsinstitutet

U

Stanislav Barabash

Föreståndare

Institutet för rymdfysik

U

Lena Nyberg

GD

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

U

Håkan Pihl

Rektor

Högskolan Kristianstad

U

Kerstin Tham

Rektor

Malmö högskola

M

Björn Risinger

GD

Naturvårdsverket

N

Lena Erixon

GD

Trafikverket

N

Peter Högberg

Rektor

Sveriges lantbruksuniversitet

N

Maria Ågren

GD

Transportstyrelsen

Ku

Ann Follin

Överintendent

Statens museer för världskultur

A

Carina Gunnarsson

GD

Medlingsinstitutet

A

Lars Lööw

GD

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet)

* Tillträde under 2016.
Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer
under 2015 finns inte med i denna lista.
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3. Regeringsärenden m.m.
Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet som bland annat
har till uppgift att bereda regeringsärenden. Det rör sig bland annat
om propositioner, skrivelser, uppdrag till myndigheter, anslagsoch bidragsärenden samt i viss mån även dispensärenden och andra
partsärenden och överklaganden.
Tabellen nedan anger det totala antalet regeringsärenden, både förvaltningsärenden och ärenden inom övriga huvudverksamheter som
till exempel propositioner och skrivelser.

Totalt antal beslutade regeringsärenden
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

55

56

63

56

42

Arbetsmarknadsdepartementet

171

180

262

251

176

Finansdepartementet

508

450

434

428

601

Försvarsdepartementet

388

389

397

402

360

1 472

1 437

1 328

1 130

987

Kulturdepartementet

251

212

261

239

297

Landsbygdsdepartementet

239

186

165

183

Miljö- och energidepartementet

616

325

279

304

455

Näringsdepartementet

739

607

577

524

643

Socialdepartementet

872

773

836

795

508

Utbildningsdepartementet

541

527

538

496

479

Utrikesdepartementet

503

453

439

475

459

6 355

5 595

5 579

5 283

5 007

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet

Regeringskansliet

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 samlingsnummer för enskilda handlingar i ett visst ämne.
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

9 502

9 423

10 953

8 589

6 589

Arbetsmarknadsdepartementet

4 688

4 362

4 950

4 521

3 352

Finansdepartementet

5 420

4 884

4 671

4 616

5 749

Försvarsdepartementet

1 951

2 300

2 351

2 142

1 700

Justitiedepartementet

13 256

12 420

13 267

10 151

11 393

Kulturdepartementet

2 053

1 993

2 571

2 159

3 089

Landsbygdsdepartementet

3 446

3 489

3 458

3 141

Miljö- och energidepartementet

4 010

3 512

3 247

3 036

2 654

Näringsdepartementet

7 574

6 576

6 050

5 458

9 162

11 467

9 212

9 263

9 139

8 399

7 427

7 395

7 939

7 665

6 116

27 941

23 967

25 875

27 474

23 921

2 231

2 220

1 746

1 699

1 759

100 966

91 753

96 341

89 790

83 883

Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet

Utrikespolitiska handlingar utanför ärendediariet
Utöver de registrerade ärenden som finns i ärendediariet registreras även
handlingar som rör Sveriges utrikespolitik, utrikesförvaltning och medlemskap i EU i skrivelsediariet.

Regeringskansliet

2011

2012

2013

2014

2015

15 345

13 722

14 027

13 161

11 167

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. I maj 2011
flyttades ärenden som rör plan- och bygglagen över till Miljödomstolarna
från Miljödepartementet vilket har medfört en minskning av överklaganden.
Ökningen 2013 förklaras av ett ärende med 106 överklaganden på Landsbygdsdepartementet. Regeringen arbetar aktivt med att ändra lagstiftningen för att föra ärenden från regeringen till myndigheter och domstolar.
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Ansökningar om bidrag och stöd
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

–

–

–

6

–

Arbetsmarknadsdepartementet

9

14

15

26

45

Finansdepartementet

1

1

–

–

2

Försvarsdepartementet

–

–

–

–

–

Justitiedepartementet

17

17

11

20

14

Kulturdepartementet

28

47

69

42

43

Landsbygdsdepartementet

20

29

31

18

Miljö- och energidepartementet

82

75

79

63

87

Näringsdepartementet

17

18

28

13

13

Socialdepartementet

78

68

57

67

62

Utbildningsdepartementet

46

36

37

27

29

1 351

1 311

1 506

2 022

1 328

3

5

–

2

–

1 652

1 621

1 833

2 306

1 623

2011

2012

2013

2014

2015

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

83

–

14

9

–

Finansdepartementet

32

10

5

3

11

2

1

1

1

–

Justitiedepartementet

42

29

75

91

36

Kulturdepartementet

1

44

–

1

–

Landsbygdsdepartementet

7

11

117

13

192

55

60

92

205

Näringsdepartementet

95

98

71

89

142

Socialdepartementet

64

35

43

36

2

Utbildningsdepartementet

10

4

10

4

4

Utrikesdepartementet

1

1

–

1

–

Förvaltningsavdelningen

–

–

4

1

–

529

288

400

341

400

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet

Dispenser och överklaganden
Departement

Statsrådsberedningen

Försvarsdepartementet

Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet
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4. Internationellt arbete
I takt med globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har Regeringskansliets internationella och EU-relaterade arbete ökat och är i dag relativt
omfattande. Samtliga departement deltar i EU-arbetet, vilket bland annat
omfattar att bereda svenska ståndpunkter, driva förhandlingsarbete och
införliva EU-direktiv i svensk rätt samt att bevaka överträdelseärenden och
mål i EU-domstolen. Andra exempel på departementens internationella
arbete är att företräda Sverige i internationella förhandlingar. Departementen deltar även i bilaterala möten med andra EU-medlemsländer,
genomför stödinsatser för EU:s kandidatländer, anordnar internationella
konferenser samt informerar riksdagen om EU-arbetet och övrigt internationellt samarbete.
Nedan finns en förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter år 2015.
Utlandsmyndigheter
Beskickningar

Abu Dhabi

Buenos Aires

Kampala

Moskva

Riyadh

Abuja

Bukarest

Kairo

Nairobi

Rom

Addis Abeba

Canberra

Khartoum

New Delhi

Santiago de Chile

Alger

Chisinau

Kiev

New York

Sarajevo

Amman

Damaskus

Kigali

Nicosia

Seoul

Ankara

Dar es Salaam

Kinshasa

Oslo

Singapore

Astana

Dhaka

Kuala Lumpur

Ottawa

Skopje

Athen

Doha

Köpenhamn

Ouagadougou

Tallinn

Bagdad

Guatemala

La Paz

Paris

Tbilisi

Baku

Haag

Lissabon

Peking

Teheran

Bamako

Hanoi

London

Phnom Penh

Tel Aviv

Bangkok

Harare

Luanda

Prag

Tirana

Belgrad

Havanna

Lusaka

Pretoria

Tokyo

Berlin

Helsingfors

Madrid

Pristina

Vilnius

Bern

Islamabad

Maputo

Pyongyang

Warszawa

Bogotá D.C.

Jakarta

Mexico

Rabat

Washington

Brasilia

Jerevan

Minsk

Reykjavik

Wien

Budapest

Kabul

Monrovia

Riga

Zagreb

Hongkong

Jerusalem

Mumbai

Shanghai

Istanbul

Mariehamn

S:t Petersburg

Konsulat
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Representationer och delegationer

Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel
Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York
Sveriges ständiga representation vid de internationella
organisationerna i Genève
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD) och Förenta nationernas organisation
för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) i Paris
Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) i Wien
Sveriges delegation vid Nato i Bryssel

Viseringar och pass
En uppgift för utlandsmyndigheterna är att utfärda viseringar till utländska
medborgare som vill besöka eller arbeta i Sverige och ta emot och utreda
ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. En annan är att hantera
ansökningar om pass och nationella id-kort.
2011

2012

2013

2014

2015

220 623

215 763

200 554

191 013

198 088

Utfärdade och beslutade pass och
nationella id-kort

30 237

29 374

29 729

26 521

26 656

Ansökning om uppehållstillstånd

51 679

62 757

63 476

69 366

73 205

Ansökning om viseringar
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Utlandsstationerade
Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av cirka
1300 lokalanställda. Tabellen nedan visar antalet tjänstemän från
Regeringskansliet vid utlandsmyndigheterna i december respektive år.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

2

2

1

1

1

Finansdepartementet

10

8

7

8

8

Försvarsdepartementet

13

13

13

13

12

Justitiedepartementet

6

7

7

5

7

Kulturdepartementet

7

6

7

7

7

Landsbygdsdepartementet

6

4

5

4

Miljö- och energidepartementet

3

3

3

2

4

Näringsdepartementet

4

5

5

5

8

Socialdepartementet

2

3

3

3

3

Utbildningsdepartementet

3

3

3

3

3

514

534

527

527

526

1

–

–

–

–

571

588

581

578

579

54/46

54/46

56/44

56/44

56/44

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet

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

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

786

1 127

878

859

1 463

Arbetsmarknadsdepartementet

858

913

1 053

1 028

759

2 473

2 900

2 545

2 979

2 906

864

1 109

1 497

1 314

1 154

2 135

2 241

2 596

2 555

2 260

414

414

482

480

622

Landsbygdsdepartementet

1 712

2 141

1 706

1 639

Miljö- och energidepartementet

1 985

2 256

2 010

2 200

2 332

Näringsdepartementet

2 766

2 456

3 103

2 934

4 002

Socialdepartementet

1 533

1 742

1 912

1 739

1 870

Utbildningsdepartementet

1 146

1 596

1 665

1 576

1 242

17 413

17 750

17 451

17 845

17 729

1 972

1 656

1 366

927

1 142

36 057

38 301

38 264

38 075

37 481

Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet
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Arbetsdagar i internationella organ
Regeringskansliet representeras i över 1000 olika arbetsgrupper i
internationella organisationer. I tabellerna nedan redovisas ungefärligt
antal arbetsdagar som Regeringskansliets personal deltagit i möten.
Förberedelser inför möten och efterarbete redovisas inte.

Arbetsdagar i Europeiska kommissionens
kommittéer och expertgrupper
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

–

–

–

–

–

78

92

77

100

66

280

213

254

298

332

27

28

20

17

22

108

88

128

121

148

11

5

25

20

29

134

122

137

97

68

103

52

87

138

Näringsdepartementet

277

279

333

312

325

Socialdepartementet

150

151

140

156

144

Utbildningsdepartementet

162

143

148

186

158

Utrikesdepartementet

268

214

281

256

236

1 563

1 438

1 595

1 650

1 598

Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet

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

2011

2012

2013

2014

2015

–

–

–

–

23

59

58

34

24

26

304

474

389

444

297

47

34

26

40

41

Justitiedepartementet

565

444

428

456

361

Kulturdepartementet

32

48

53

65

30

Landsbygdsdepartementet

323

331

343

359

Miljö- och energidepartementet

190

172

205

224

177

Näringsdepartementet

218

206

294

208

391

82

152

140

72

84

Utbildningsdepartementet

103

93

59

82

89

Utrikesdepartementet

521

544

585

535

478

–

–

–

–

1

2 444

2 556

2 556

2 509

1 998

Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Socialdepartementet

Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet

I rådsarbetsgrupperna bereder tjänstemän från medlemsländerna förslag
från kommissionen. Därefter behandlas förslagen av Coreper, där Sverige
företräds av representationen i Bryssel, innan förslagen tas upp vid möte i
ministerrådet.
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Arbetsdagar i internationella organisationer utanför EU
Tabellen visar antalet arbetsdagar som Regeringskansliets personal deltagit
i möten i internationella organisationer utanför EU.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

–

–

–

–

–

Arbetsmarknadsdepartementet

101

88

70

144

43

Finansdepartementet

341

406

421

387

523

56

125

72

96

60

Justitiedepartementet

207

207

298

311

300

Kulturdepartementet

81

52

109

65

101

Landsbygdsdepartementet

321

324

214

280

Miljö- och energidepartementet

572

490

500

405

687

Näringsdepartementet

350

381

399

410

695

Socialdepartementet

286

274

184

198

191

Utbildningsdepartementet

173

141

188

220

179

1 384

1 484

1 428

1 187

933

18

19

–

7

5

3 890

3 991

3 883

3 710

3 717

Statsrådsberedningen

Försvarsdepartementet

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet
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Faktapromemorior
Faktapromemorior innehåller en sammanfattning av framför allt förslag
från Europeiska kommissionen och ger regeringens syn på kommissionens
förslag. Faktapromemorior lämnas till riksdagens kammarkansli och behandlas i riksdagens utskott. Tabellen nedan visar antalet faktapromemorior som
lämnades till kammarkansliet respektive år. Senaste åren har det tagits fram
färre faktapromemorior eftersom kommissionen presenterat färre förslag.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

7

5

5

4

7

Arbetsmarknadsdepartementet

7

7

12

6

1

27

30

34

11

18

–

1

4

1

–

Justitiedepartementet

47

20

24

17

14

Kulturdepartementet

1

4

2

1

1

12

7

12

9

8

17

15

10

9

25

26

28

15

6

6

14

8

2

–

Utbildningsdepartementet

10

8

6

3

–

Utrikesdepartementet

14

20

13

8

9

164

159

163

87

65

Finansdepartementet
Försvarsdepartementet

Landsbygdsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet

Regeringskansliet

Faktapromemoriorna finns att läsa under rubriken Dokument och lagar på
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

En kanal för att kommunicera regeringens och Regeringskansliets
arbete är webbplatsen www.regeringen.se. Där går det bland annat att ta
del av aktuell information, prenumerera på nyheter och se webbutsända
presskonferenser. Det går också att ta del av propositioner, skrivelser
och statens offentliga utredningar.
I sin strävan att vara en tillgänglig och öppen myndighet använder
Regeringskansliet allt fler sociala medier för att ha dialog med olika
målgrupper.
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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 interpellationssvaren räknas vid det departement där svarande statsråd var placerad vid
tidpunkten för svaret.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

3

1

9

–

2

Arbetsmarknadsdepartementet

63

55

77

44

68

Finansdepartementet

45

69

63

96

195

Försvarsdepartementet

15

12

8

22

23

Justitiedepartementet

28

29

28

34

91

Kulturdepartementet

23

9

13

15

29

Landsbygdsdepartementet

18

10

25

27

Miljö- och energidepartementet

24

31

21

31

39

Näringsdepartementet

86

80

98

81

154

Socialdepartementet

78

72

82

77

81

Utbildningsdepartementet

45

39

47

58

59

Utrikesdepartementet

25

29

32

29

63

453

436

503

514

804

Statsrådsberedningen

Regeringskansliet

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

Interpellationer och svar kan sökas på 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

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

12

9

3

4

5

Arbetsmarknadsdepartementet

38

50

66

34

61

102

109

95

123

144

Försvarsdepartementet

24

26

28

38

34

Justitiedepartementet

94

85

105

81

150

Kulturdepartementet

19

13

20

20

37

Landsbygdsdepartementet

43

34

35

35

Miljö- och energidepartementet

37

42

41

28

80

121

100

112

99

197

Socialdepartementet

99

97

94

86

137

Utbildningsdepartementet

36

55

66

61

99

Utrikesdepartementet

98

109

100

87

147

723

729

765

696

1 091

Finansdepartementet

Näringsdepartementet

Regeringskansliet

Frågor och frågesvar kan sökas på www.riksdagen.se.
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Brevsvar
Regeringskansliet får varje år ett stort antal brev från enskilda personer.
En del av dessa berör olika framställningar till regeringen och departementen, såsom överklaganden och ansökningar. 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.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

2 253

2 729

1 849

1 595

1 878

Arbetsmarknadsdepartementet

3 032

2 252

2 615

2 303

1 828

Finansdepartementet

2 091

2 073

1 676

1 567

1 738

359

397

550

474

423

2 966

3 017

3 217

2 963

3 515

867

773

1 139

824

796

Landsbygdsdepartementet

1 142

927

643

526

Miljö- och energidepartementet

1 437

1 322

1 094

1 029

1 779

Näringsdepartementet

3 489

3 167

2 208

1 884

1 398

Socialdepartementet

5 038

4 441

4 279

3 907

2 462

Utbildningsdepartementet

4 338

4 287

5 279

5 337

2 626

537

1 258

1 557

2 794

3 565

22

–

–

–

–

27 571

26 643

26 106

25 203

22 008

Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliet
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Resdagar i Sverige
Politiker och tjänstemän vid Regeringskansliet har dagligen kontakt med
övriga delar av samhället. En stor del av dessa kontakter sker i Stockholm och
dess närhet, men en del sker även i andra delar av landet. Ett sätt att mäta
en del av denna aktivitet är att räkna antalet resdagar, vilket redovisas i
tabellen nedan.

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

181

211

212

215

462

Arbetsmarknadsdepartementet

167

193

260

428

309

Finansdepartementet

402

431

583

611

726

Försvarsdepartementet

279

400

379

536

318

Justitiedepartementet

617

728

678

1 074

607

Kulturdepartementet

278

250

270

280

692

Landsbygdsdepartementet

726

705

741

564

Miljö- och energidepartementet

500

578

611

503

449

Näringsdepartementet

952

1 081

991

1 062

1 833

1 355

1 219

1 120

1 244

715

Utbildningsdepartementet

357

430

551

630

556

Utrikesdepartementet

868

759

969

1 002

1 051

Förvaltningsavdelningen

299

349

345

424

459

6 981

7 334

7 710

8 573

8 177

Socialdepartementet

Regeringskansliet
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6. Särskilda projekt och
program
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 Regeringskansliets disposition. Det kan
till exempel vara när:
• regeringen fördelar projektmedel,
• verksamheten utgör en plattform för debatt och
opinionsbildning,
• verksamheten bygger på samverkan med andra delar av
statsförvaltningen eller med andra intressenter i samhället,
• projekten är avsedda att pågå under en begränsad tid.
Särskilda projekt och program bedrivs endast när särskilda behov eller
förutsättningar föreligger. Det kan till exempel vara att verksamheten
inte faller naturligt inom någon annan myndighets ansvarsområde.
Det kan också vara så att verksamheten griper över flera samhällssektorer och kräver återkommande ställningstaganden från regeringen
eller ett enskilt statsråd som är svåra att göra i ett uppdrag 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 2015.
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Projekt/program

Start

Slut

Beskrivning

A

Uppdrag att utreda ett enklare
och effektivare etableringsuppdrag (A 2015:A)

2015

2016

Utredningen ska se över regelverket för
etableringsuppdraget i syfte att minska
den administrativa bördan för Arbetsförmedlingen och skapa bättre förutsättningar för ökad flexibilitet och effektivitet.

A

”Snabbspår” – snabbare
etablering av nyanlända

2015

Ju

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

2013

2017

Delegationen har det övergripande
uppdraget att ta fram underlag för hur
den framtida migrationspolitiken kan
utformas.

N

Utbyggnad av nya stambanor
2014
samt åtgärder för bostäder
och ökad tillgänglighet
− Sverigeförhandlingen (N 2014:04)

2017

Förhandlingspersonens uppdrag är dels
att möjliggöra ett snabbt genomförande
av nya stambanor på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad
tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna.

N

Parlamentariska landsbygdskommittén (N 2015:04)

2015

2017

Kommitténs uppdrag är att lämna förslag
till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar
utveckling i Sveriges landsbygder.

N

e-förvaltningssatsningen:
Digitalt först – Program för förnyelse av det offentliga Sverige

2015

2018

Regeringens ambition med ”Digitalt först”
är att svenska kommuner, landsting och
myndigheter ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter
för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag. Digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara
förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Regeringskansliets årsbok 2015

Regeringen har under året fört samtal
med Arbetsförmedlingen och branscher
med arbetskraftsbrist om att skapa
snabbspår för att underlätta för nyanlända att snabbare och inom sitt yrke
etablera sig på arbetsmarknaden.
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Projekt/program

Start

Slut

Beskrivning

S

Nationell samordnare för att
främja en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet

2015

2015

Regeringen utsåg i januari en nationell
samordnare som under 2015 skulle verka
för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad
brottslighet. Samordnaren ska lämna sin
slutrapport i januari 2016.

U

Nationell samordnare
för Life science

2015

2015

Regeringen utsåg i april en nationell
samordnare för ”Life science” som
dels för samtal med olika aktörer inom
Life science-sektorn, dels kontinuerligt ger
regeringen råd. En referensgrupp där
såväl näringsliv som universitet, högskolor
och hälso- och sjukvård ingår är kopplad
till samordnaren.
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7. Internt stöd och
utvecklingsarbete
Tjänstgörande per departement
Tabellen nedan visar antal tjänstgörande per departement. Kolumnen
till höger visar andelen kvinnor respektive män i genomsnitt vid varje
departement 2015. I samband med regeringsombildningar och andra
omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför
jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

2011

2012

2013

2014

2015

Andel
kvinnor/
män

Statsrådsberedningen

184

203

192

181

170

64/36

Arbetsmarknadsdepartementet

133

150

159

162

127

70/30

Finansdepartementet

422

468

493

501

501

58/42

Försvarsdepartementet

164

155

171

170

137

51/49

Justitiedepartementet

344

376

403

406

393

62/38

91

91

92

94

141

70/30

Landsbygdsdepartementet

153

158

156

149

Miljö- och energidepartementet

169

174

172

172

211

64/36

Näringsdepartementet

296

322

338

343

494

60/40

Socialdepartementet

326

327

334

334

263

71/29

Utbildningsdepartementet

197

208

230

237

225

62/38

1 252

1 284

1 291

1 291

1 263

59/41

613

581

600

597

609

55/45

Regeringskansliet

4 344

4 497

4 631

4 637

4 534

60/40

Andel kvinnor/män

59/41

59/41

60/40

60/40

60/40

Departement

Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet
Förvaltningsavdelningen

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 antal tjänstgörande per personalgrupp. Det administrativa effektiviseringsarbetet tillsammans med teknikutvecklingen har inneburit
att andelen baspersonal minskat.

2011

2012

2013

2014

2015

438

435

448

482

490

2 506

2 593

2 673

2 681

2 678

Specialister

481

589

643

637

555

Politiskt anställda

201

200

199

188

181

Baspersonal

718

680

668

649

629

Regeringskansliet

4 344

4 497

4 631

4 637

4 534

Räknat som årsarbetskrafter

4 201

4 361

4 486

4 515

4 414

Chefer
Handläggare

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.
Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän
som har personalansvar i organisationen.
Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat
tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.
Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är
främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.
I gruppen politiskt anställda ingår statsråden och de som omfattas av Regeringskansliets
politikeravtal, till exempel statssekreterare, pressekreterare och politiskt sakkunniga.
Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.
Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn 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.

Chefer

2011
2012
2013
2014
2015

Handläggare

2011
2012
2013
2014
2015

Specialister/Sakkunniga

2011
2012
2013
2014
2015

Politiskt anställda

2011
2012
2013
2014
2015

Baspersonal

2011
2012
2013
2014
2015

Totalt RK

2011
2012
2013
2014
2015
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100%

Kvinnor
Män
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Medelålder och genomsnittlig anställningstid
Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga
anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2015.
Medelålder per personalgrupp
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Medelåldern för anställda i Regeringskansliet har under senare år varit 46 år.
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Genomsnittlig anställningstid per personalgrupp
20
15
10

Kvinnor
Män

5
0

a
l
lld
na
er/ iga
e
stä
gg
rso
list kunn
Ch
ä
n
l
e
a
i
a
sp
nd
ec Sak
skt
Ba
Ha
Sp
liti
Po
fer

are

Totalt RK
t
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Den genomsnittliga anställningstiden varierar kraftigt mellan personalgrupperna. Totalt inom Regeringskansliet är den 11 år. Den korta anställningstiden bland specialister beror på att dessa har tidsbegränsade
anställningar, ofta i kommittéer.
Personalomsättning
Som framgår av uppgifterna om genomsnittlig anställningstid per
personalgrupp har många av de tillsvidareanställda arbetat länge inom
Regeringskansliet. Detta beror bland annat på att möjligheterna att byta
arbetsuppgifter inom Regeringskansliet är goda.
En del av Regeringskansliets arbetsuppgifter kräver dock aktuella yrkeserfarenheter från andra delar av samhället. Detta gäller framför allt anställda
på Regeringskansliets specialistavtal, det vill säga tidsbegränsade anställningar
i departement och kommittéer. Den externa personalrörligheten bland departementsanställda (exklusive kommittéanställda) var 13 procent under 2015,
och den interna rörligheten, mellan departementen, var 4 procent. Utöver
detta byter tjänstemännen arbete inom respektive departement.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,5 procent 2015. För kvinnor
var sjukfrånvaron 3,1 procent och för männen 1,5 procent 2015. Vid produktionen av Regeringskansliets årsbok för 2015 är denna statistik för den
statliga sektorn som helhet 2015 inte fastställd men 2014 var den, som
jämförelse, 3,4 procent.
Kvinnor

Män

Totalt
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Korttidsfrånvaro <60 dagar
Staten totalt 2014
per åldersgrupp

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Av diagrammet nedan framgår att den långa sjukfrånvaron inom Regeringskansliet, liksom övriga samhället, ökar med åldern.
4%

Totalt 4 procent av de tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre,
61 procent är mellan 30 och 49 år och3%35 procent är 50 år eller äldre.
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Föräldraledighet och vård av barn
Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2015 utgjordes
4,6 procent av föräldrapenning samt 0,4 procent av tillfällig föräldrapenning.
Motsvarande siffror för män var 3,2 procent och 0,5 procent.

Föräldrapenning
2011

2012

2013

2014

2015

Alla anställningar

4,0%

3,7%

3,6%

3,6%

4,0%

Kvinnor

4,6%

4,5%

4,3%

4,0%

4,6%

Män

2,9%

2,4%

2,4%

2,9%

3,2%

2011

2012

2013

2014

2015

Alla anställningar

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Kvinnor

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

Män

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Tillfällig föräldrapenning

Jämställda löner
Regeringskansliet genomför fortlöpande jämställdhetsanalyser.
Analysarbetet bedrivs i samverkan med arbetstagarorganisationerna i
Regeringskansliet, i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män i myndigheten.
I jämställdhetsanalysen för 2015 konstaterade arbetsgivare och fack att
gällande styrdokument och praxis i Regeringskansliet är könsneutrala och i
relevanta fall betonar vikten av ett jämställdhetsperspektiv.
Miljöledningsarbete
Miljöledningsarbetet i Regeringskansliet bedrivs enligt de riktlinjer som
fastställdes 2008 och är en viktig komponent i arbetet för att uppnå en
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Hänsyn till miljön och
människors hälsa ska uppmärksammas och granskas såväl vid utarbetandet
av förslag till beslut som i myndighetens direkt miljöpåverkande verksamhet.
Direkt miljöpåverkande verksamhet
För den interna verksamheten arbetar Regeringskansliet utifrån fyra övergripande miljömål, som gäller 2012–2016. Målen omfattar områdena it,
upphandling, resursförbrukning och avfallshantering samt resor, möten och
transporter. Exempel på framsteg 2015 är att Regeringskansliet använder
sig av videokonferenser i allt större utsträckning än tidigare, och att andelen
tågresor ökat gentemot flygresor på sträckan Stockholm–Göteborg.
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Regeringskansliets utgifter
Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i
huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag. I tabellerna nedan redovisas kostnaderna
på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnaderna utgörs av personaloch lokalkostnader.
Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i Årsredovisning för
Regeringskansliet 2015, se www.regeringen.se.

Utgifter per departement i miljoner kronor
Departement

2011

2012

2013

2014

2015

Statsrådsberedningen

181

191

184

178

180

Arbetsmarknadsdepartementet

129

141

149

161

123

Finansdepartementet

437

475

497

513

510

Försvarsdepartementet

159

165

180

189

152

Justitiedepartementet

311

348

362

380

394

Kulturdepartementet

94

96

100

100

150

Landsbygdsdepartementet

143

147

149

151

Miljö- och energidepartementet

154

159

157

165

218

Näringsdepartementet

300

307

319

338

523

Socialdepartementet

315

315

326

318

253

Utbildningsdepartementet

176

187

204

218

207

2 342

2 400

2 432

2 521

2 674

Förvaltningsavdelningen

588

638

630

654

664

Gemensamt*

776

900

886

1 034

786

6 104

6 469

6 574

6 920

6 834

Utrikesdepartementet

Regeringskansliet

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

Regeringskansliets årsbok 2015

99

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag
respektive år.

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor
2011

2012

2013

2014

2015

Kostnader för personal

4 085

4 343

4 510

4 842

4 696

Kostnader för lokaler

1 283

1 385

1 361

1 381

1 411

Övriga driftkostnader

877

913

867

892

936

Finansiella kostnader

74

52

51

21

48

1

1

–

–

–

199

227

258

263

256

Intäkter

–414

–452

–475

–479

–513

Utfall

6 104

6 469

6 573

6 920

6 834

Transfereringar
Amortering

Regeringskansliets årsbok 2015

100

Kontakt med regeringen
och Regeringskansliet
Telefon

Regeringskansliets växel: 08-405 10 00
Allmänna frågor om regeringen och Regeringskansliet besvaras av
Regeringskansliets kommunikationsenhet. Ämnesspecifika frågor
besvaras av respektive departement.
Brev

Samtliga departement (förutom Utrikesdepartementet):
103 33 Stockholm
Utrikesdepartementet:
103 39 Stockholm
E-post

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
m.registrator@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
u.registrator@regeringskansliet.se
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
Se även www.regeringen.se
Besök

Se www.regeringen.se och sid 104.
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Mer information
Regeringens och Regeringskansliets webbplatser

På www.regeringen.se finns information om regeringens och Regeringskansliets arbete. Här finns också information för medier, kalendarium, ärendeförteckningar, kontaktinformation och lediga jobb. På
webbplatsen går det också att ta del av publikationer som propositioner,
skrivelser, statens offentliga utredningar och informationsmaterial.
Det går även att prenumerera på nyheter och se webbutsända presskonferenser.
Det finns även en engelskspråkig webbplats, www.government.se.
Lagrummet

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

Här kan intresserade söka i Regeringskansliets diarium och ta del av
de allmänna handlingar som finns i Regeringskansliet. Handlingar
som omfattas av sekretess prövas alltid före utlämnande.
Telefontid: måndag–fredag kl. 9–11
Forskarsalen öppen: måndag–fredag kl. 9–11
Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm
Tfn: 08-405 24 88
E-post: fa.centralarkivet@regeringskansliet.se
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Beställning av tryckt material
Propositioner och skrivelser

Propositioner och skrivelser kan köpas från riksdagens
tryckeriexpedition.
Tfn: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se
Statens offentliga utredningar (SOU),
Departementsserien (Ds) och kommittédirektiv

SOU, Ds och kommittédirektiv kan köpas från Wolters Kluwers
kundservice.
Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
Svensk författningssamling (SFS)

SFS kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.
Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
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VASAGATAN

KLARA NORRA KYRKOGATA

BRYGGARGATAN

13

MÄSTER SAMUELSGATAN

KLARABERGSGATAN
SERGELS
TORG

Klara kyrka

12

BERIDARBANSGATAN

Kulturhuset

VATTUGATAN

ATA

10

N

VASABRON

1

2

SG

7

NG

JAKOBSGATAN

DROTTNINGGATAN

8

RÖDBODGATAN

TEGELBACKEN

9

GE
RI

VASAGATAN

11
KARDUANSMAKARGATAN

RE

MALMTORGSGATAN

HERKULESGATAN

5
6

FREDSGATAN

3

GUSTAV
ADOLFS
TORG

Operan

NORRBRO

RIKSBRON

4

Besöksadresser
Statsrådsberedningen
1 Rosenbad 4
12 Beridarbansgatan 1
Arbetsmarknadsdepartementet
7 Fredsgatan 8
Finansdepartementet
9 Jakobsgatan 24
Försvarsdepartementet
5 Jakobsgatan 9
Justitiedepartementet
1 Rosenbad 4
7 Fredsgatan 8
9 Jakobsgatan 24

Miljö- och energidepartementet
10 Malmtorgsgatan 3
Näringsdepartementet
13 Mäster Samuelsgatan 70
Socialdepartementet
7 Fredsgatan 8
Utbildningsdepartementet
8 Tegelbacken 2
11 Drottninggatan 16

Förvaltningsavdelningen
1 Rosenbad 4
2 Drottninggatan 5
3 Gustav Adolfs torg 1
7 Fredsgatan 8
9 Jakobsgatan 24
10 Malmtorgsgatan 3
11 Drottninggatan 16
12 Beridarbansgatan 1
13 Mäster Samuelsgatan 70
4 Karlavägen 100 (Garnisonen)

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

Kulturdepartementet
11 Drottninggatan 16
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Regeringskansliet

Växel: 08-405 10 00
103 33 Stockholm

