Regeringskansliets årsbok 2001

Regeringskansliets årsbok 2001

Som kapitelvinjetter har vi valt bilder från det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001. Bilderna är tagna
av Anette Andersson och Per Westergård.
Regeringskansliet består av statsministerns kansli, Statsrådsberedningen, tio departement och Regeringskansliets
förvaltningsavdelning. Regeringskansliet är huvudsakligen
lokaliserat till Södra Klara-området, dvs. kvarteren kring
Drottninggatans nedre del, från Tegelbacken i väster till
Gustav Adolfs torg i öster.

Regeringskansliets årsbok för 2001 har producerats
av Regeringskansliets förvaltningsavdelning på uppdrag av
statsministern.
De olika departementen har bidragit med fakta
och underlagsmaterial och svarar själva för urvalet.
Redaktör Ingemar Melin
Textbearbetning Jeanette Neij
Projektledning Sanna Johansson, Information Rosenbad

Produktion Regeringskansliet, april 2002
Graﬁsk formgivning Typisk Form designbyrå
Tryck Danagårds Graﬁska, Ödeshög, 2002
ISSN 1404-479x
ISBN 91-974233-2-7

Förord

Avsikten med årsboken är att informera om Regeringskansliets arbete. Det är en redovisning av de händelser
som präglat året som gått och en presentation av vilka
vi är som arbetar här.
Det gångna året präglades av det framgångsrika
svenska ordförandeskapet. Under det första halvåret
var en stor del av Regeringskansliets arbete inriktat på
ordförandeskapet. Svenska regeringstjänstemän var
ordförande i hundratals arbetsgrupper och svenska
ministrar ledde eu:s ministerråd. Detta skedde parallellt med att det ordinarie arbetet löpte på vanligt sätt.
Det har varit ett intensivt och spännande år.
Flera stora och viktiga frågor behandlades under
året. Några av de frågor som lyfts fram i årsboken
förutom ordförandeskapet är klimatarbetet, regionalpolitiken och ohälsofrågorna. Inom Regeringskansliet
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pågår dessutom ständigt ett viktigt löpande vardagsarbete som inte alltid uppmärksammas.
Det är min förhoppning att årets årsbok kommer
att medverka till en ökad insikt om hur Regeringskansliet fungerar.
Men allt kan inte rymmas i en årsbok. Har du frågor som inte besvaras här, eller som du vill veta mer
om, är du välkommen att höra av dig till Regeringskansliet. Besök gärna vår hemsida, www.regeringen.se.

Göran Persson
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Kapitel 1 • Presentation av Regeringskansliet
All offentlig makt utgår från folket. Folket väljer riksdagen och
partiernas mandat i riksdagen ger underlag för bildandet av
regeringen.
Regeringen ska enligt grundlagen styra riket och är ansvarig
inför riksdagen. Denna fördelning av makt och uppgifter innebär
att regeringen ansvarar för den löpande statsförvaltningen, verkställer riksdagens beslut och lägger förslag till riksdagen medan
riksdagen har att besluta om lagar och om statens utgifter och att
granska regeringens och statsrådens verksamhet.
Till sin hjälp har regeringen 4.500 tjänstemän och politiskt
anställda som är anställda i myndigheten Regeringskansliet.

Unik svensk modell

Regeringskansli i förändring

Den svenska förvaltningsmodellen är unik jämfört med
andra länders statsförvaltningar och regeringskanslier. I
andra länder är förvaltningen ofta en del av departementen. Det är enbart i Sverige som alla departement
är samlade inom en myndighet.
Myndigheterna i Sverige lyder under regeringen,
men är relativt självständiga. Regeringen, eller ett
enskilt statsråd, får inte försöka påverka en myndighet
att t.ex. verkställa beslut på ett visst sätt. Myndigheterna lyder heller inte under »sin« minister eller
»sitt« departement utan under regeringen som kollektiv, som styr förvaltningen gemensamt t.ex. genom
lagstiftning, budget, mål- och resultatstyrning samt
utnämningar.
Unikt för den svenska modellen är också att regeringen fattar beslut kollektivt och i konsensus.
Regeringsärenden ska avgöras av regeringen vid regeringssammanträde, där minst fem statsråd måste delta.
Motsatsen är ministerstyre, vilket allmänt tillämpas i
andra länder.
Den svenska förvaltningsmodellens princip om
regeringens kollektiva beslutsfattande genomsyrar allt
arbete inom Regeringskansliet. Regeringskansliet har
utvecklat interna samrådsformer som säkerställer det
kollektiva beslutsfattandet och att alla statsråd ges
rimlig möjlighet att påverka de ärenden som hamnar på
regeringens bord för beslut. Ett ärende som berör ﬂera
departements verksamhetsområden ska beredas i samråd med andra berörda statsråd. Alla förslag till riksdagen (propositioner) sänds till alla departement och
statsråd för synpunkter i god tid innan regeringen
beslutar om att lämna förslagen.

Regeringskansliet har under den senaste tioårsperioden genomgått ett antal stora förändringar när det gäller både sin verksamhet och organisation. Politikens
roll och villkor i samhället har förändrats på ﬂera sätt.
Gränserna mellan olika politikområden har suddats ut.
Även verksamhetens inriktning har förändrats i ﬂera
viktiga avseenden.
Den kanske största förändringen under 1990-talet
är Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (eu).
Innan Sverige blev medlem i eu var det främst Utrikesdepartementet som beredde svenska ståndpunkter inför möten i internationella organisationer. Nu
företräder alla departement Sverige i eu och genomför
överenskommelser för Sverige, t.ex. vad gäller ny
lagstiftning, administrativ praxis, standardisering
m.m. Allt ﬂer lagstiftnings- och förvaltningsärenden
har en eu-aspekt. Detta har påverkat såväl departementens arbetsbelastning som organisation och arbetsformer.
Budgetprocessen och styrningen av de statliga myndigheterna har utvecklats under de senaste tio åren. En
ny budgetlag reglerar numera riksdagens krav på regeringens arbete med statsbudgeten, inklusive budgetpropositionen. I relationerna till myndigheterna har den
s.k. mål- och resultatstyrningen utvecklats och fått alltmer etablerade former. Budgetprocessen inklusive
myndighetsstyrning innebär förenklat att bereda och
följa upp budgetförslag (vårpropositionen och budgetpropositionen), utfärda regleringsbrev, analysera och
värdera myndigheternas årsredovisningar och andra
rapporter, förbereda och genomföra myndighetsdialoger, bereda särskilda uppdrag till myndigheterna samt
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ha andra löpande kontakter med myndigheterna m.m.
Politikens roll och villkor i samhället har förändrats
på ﬂera sätt. Traditionella politiska instrument för att
styra riket och förverkliga politiska mål förnyas och
ersätts av nya arbetsformer. Det har blivit viktigare att
snabbt, obyråkratiskt och nära den politiska ledningen
driva operativa uppgifter. Kommittéer har fått möjlighet att bedriva myndighets-utövning och ﬂera projekt
tjänar som debattplattformar för vilka resurser kan
användas för opinionsbildande ändamål. Exempel är
projekten Levande historia och Kunskapslyftet. Tvärgående politikområden har också fått allt större vikt,
t.ex. frågor som rör jämställdhet, mångfald, miljö och
ungdom.
Framväxten av informationssamhället har ökat kraven på snabb och lättillgänglig information och förändrat Regeringskansliets kontakter och kommunikation
med omvärlden. Efterfrågan på information har ökat
från såväl medier som allmänhet. Sätten att sprida information har blivit ﬂer. Ett nytt medielandskap har skapats med kommersiella radio- och tv-kanaler, ökad
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internationell uppmärksamhet, e-post och webbsidor.
Utvecklingen av Internet och it pågår kontinuerligt. Som
exempel kan nämnas att Regeringskansliets hemsida har
cirka 200.000 besök per normalvecka och att nästan alla
presskonferenser sänds direkt på Internet eller kan laddas ner i efterhand genom s.k. webb-casting.
Förra årets händelser, med bl.a. terrorattacken mot
World Trade Center i New York, har också satt fokus
på hur Regeringskansliet fungerar i krissituationer.
Kraven på förmågan att hantera kriser kommer att
spela en allt större roll i framtiden.
Det ﬁnns även verksamheter som har minskat i
omfattning. Antalet regeringsärenden har t.ex. minskat
under 1990-talet. Detta är bl.a. en följd av att det
sedan länge har varit en strävan att avlasta regeringen
från ärenden av löpande art och delegera förvaltningsärenden till myndigheter m.m.
Men trots alla dessa förändringar är fortfarande en
av Regeringskansliets viktigaste uppgifter att ta fram
och presentera propositioner till riksdagen för beslut.
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Kapitel 2

•

Några särskilda frågor
Larm om långa sjukskrivningar ﬁck regeringen att agera under
2001. Ett brett åtgärdsprogram med elva punkter ska öka hälsan i arbetslivet.
På sina håll i landet känns arbetsmarknaden extra tuff. Och
hur är det med tillgången till god service? Regeringen presenterade ett nytt politikområde – regional utvecklingspolitik – för att
skapa tillväxt och livskraft i hela landet.
Två andra särskilda frågor under året var det pågående
internationella klimatarbetet och arbetet för att skapa en europeisk myndighet för livsmedelsfrågor.

PROGRAM FÖR ÖKAD HÄLSA
I ARBETSLIVET

NY POLITIK FÖR TILLVÄXT OCH LIVSKRAFT
I HELA LANDET

Arbetslivet har blivit allt sjukare. Ökningen av antalet
sjukskrivna och förtidspensionerade har varit drastisk
de senaste åren. Framför allt ökar de långa sjukskrivningarna. Omkring 120.000 personer har nu varit sjukskrivna under längre tid än ett år.
Regeringen presenterade ett brett åtgärdsprogram
för ökad hälsa i arbetslivet i samband med budgetpropositionen 2001. Bättre arbetsmiljö, tydligare arbetsgivaransvar och snabb återgång till arbete vid ohälsa är
några mål med programmet.
Arbetslivet ska inte slita ut människor, men genom
den ökade ohälsan drabbas enskilda individer såväl
fysiskt och psykiskt som ekonomiskt och socialt. För
samhället innebär problemet kraftigt ökade kostnader
och sämre tillväxt på sikt. År 2002 beräknas utgifterna
för sjukskrivningarna bli cirka 50 miljarder kronor och
förtidspensionerna beräknas kosta ungefär lika mycket.
Vilka är då orsakerna till den ökade ohälsan? Ingen
enskild faktor kan förklara ökningen av sjukfrånvaron.
Orsakssambanden är komplexa. Men det ﬁnns ett
starkt och tydligt samband mellan arbetsplatsen och
graden av sjukfrånvaro. Därför har arbetsgivarna och
de fackliga organisationerna ett stort ansvar.
I det 11-punktsprogram som regeringen har tagit
fram sker arbetet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Programmet ska förebygga ohälsa i arbetslivet, rehabilitera dem som drabbats och innehåller
åtgärder inom hälso- och sjukvården. Från Regeringskansliet deltar Finans-, Justitie-, Närings- och Socialdepartementet. På www.okadhalsa.regeringen.se ﬁnns
mer information.

Sveriges tillväxt är summan av all lokal och regional
tillväxt. Alltså måste alla landets lokala arbetsmarknadsregioner tas tillvara och utvecklas. I propositionen
En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, som
regeringen överlämnade till riksdagen i september,
presenteras ett nytt, samlat politikområde – regional
utvecklingspolitik. Riksdagen fattade beslut om den
nya politiken i december, i enlighet med propositionen.
Det övergripande målet för politiken är:
Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med god servicenivå i alla delar av landet.
Flera politikområden har stor betydelse för den regionala utvecklingen, t.ex. närings-, arbetsmarknads-,
utbildnings- och transportpolitik. För att nå målet för
den regionala utvecklingspolitiken kan åtgärder komma
att krävas främst inom politikområdena
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– regional utvecklingspolitik,
– näringspolitik,
– arbetsmarknadspolitik,
– utbildningspolitik,
– transportpolitik,
– de delar av forskningspolitiken som avser innovationssystem,
– landsbygdspolitik och politikområdena inom de areella näringarna,
– kulturpolitik.
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De regionala tillväxtavtalen fortsätter även efter 2003
under benämningen regionala tillväxtprogram och
utgör basen för det fortsatta arbetet. Regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram innebär att olika aktörer på
lokal, regional och central nivå arbetar tillsammans för
att skapa hållbara förutsättningar för utveckling i en
region.
Dessutom tillkommer ett antal utvecklingsfrämjande åtgärder för att uppnå starkare regioner och kommuner, ökad kunskap och kompetens, stärkt företagsamhet och ett utvecklat entreprenörskap, lokal utveckling, attraktiva livsmiljöer och en god servicenivå.

ARBETET MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatfrågan hamnade tidigt i fokus för Sverige som
eu-ordförande. usa meddelade i början av 2001 att de
tänkte lämna Kyotoöverenskommelsen från 1997 om
internationellt samarbete mot klimatförändringar.
Händelsen utlöste en febril aktivitet från eu:s sida.
Medlemsländerna beslutade att stå fast vid att uppfylla Kyotoprotokollets åtagande. Därmed gällde det att
övertyga andra nyckelländer att inte överge överenskommelsen. En diplomatisk offensiv inleddes från eu:s
håll med resor till usa, Ryssland, Iran, Kina, Japan och
Australien.
Efter besvikelsen från det sjätte partsmötet om klimat i Haag år 2000, så var lättnaden efter det fortsatta
mötet i Bonn i juli 2001 påtaglig. Efter en hel natts förhandlande lyckades världens länder enas om hur klimatavtalet från Kyoto skulle tolkas. Alla länder utom usa.
Men i och med att övriga länder kunde enas så kunde
inte längre usa:s vägran stjälpa avtalet.
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Att eu förmådde stå enat anses ha varit betydelsefullt i förhandlingarna med resten av världen. En viktig
förutsättning för att eu kunde agera samlat anses vara
det lyckade informella miljöministermötet i Kiruna i
slutet av mars.
I månadsskiftet oktober/november hölls så det
sjunde klimatmötet i Marrakech. Mötet blev framgångsrikt och man kunde enas om detaljerna i Kyotoprotokollet, som gäller hur systemet ska efterlevas, hur
utsläpp ska rapporteras, u-landsrelaterade frågor, och
frågan om kolsänkor och ﬂexibla mekanismer (se nästa
stycke), för att nämna några av de viktigaste besluten.
I propositionen om en svensk klimatstrategi som
lämnades till riksdagen i slutet av november, föreslår
regeringen att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska
minska med fyra procent till år 2010 mot vad de var
1990. Det nationella målet ska nås utan att använda så
kallade kolsänkor eller ﬂexibla mekanismer, dvs. utan
att vi tillgodoräknar oss vad skog kan neutralisera eller
handel med utsläppsrättigheter och miljöinvesteringar.
Åtagandet är betydligt större än vad som krävs enligt
Kyotoprotokollet. I propositionen ingår även att riksdagen föreslås godkänna Kyotoprotokollet så att det kan
ratiﬁceras under 2002.
Sverige är också på väg att bryta kopplingen mellan
ekonomisk tillväxt och luftutsläpp. bnp har de senaste
tio åren ökat med 15 procent medan utsläppen av koldioxid varit i stort sett oförändrade. Detta framgår av
Sveriges tredje nationalrapport om klimat som överlämnades till fn:s klimatkonvention i november.
Rapporten sammanställs vart 4–5 år och bygger på
underlag från Naturvårdsverket och andra myndigheter.
KAPITEL TVÅ. NÅGRA SÄRSKILDA FRÅGOR •
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NY EUROPEISK MYNDIGHET FÖR SÄKRA
LIVSMEDEL
Olust vid köttdisken och misstänksamhet kring mathantering. Under de senaste åren har frågor om säkra
livsmedel fått ökat utrymme. Sedan ﬂera år pågår därför en översyn och förbättring av regelverket i eu. På
större delen av livsmedelsområdet har eu i dag gemensamma regler, och enskilda medlemsländer kan vare sig
ha strängare eller mer liberala regler. På eu-språk kallas
det för totalharmonisering.
I november 2000 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om att bilda en europeisk myndighet
för livsmedelsfrågor. Dessutom föreslog kommissionen
att en allmän livsmedelslag skapas.
Arbetet med förslaget pågick under hela 2001. En
stor del av detta arbete skedde under det svenska euordförandeskapet. Ministerrådet och Europaparlamentet enades i december 2001 efter rekordsnabbt arbete,
särskilt med tanke på hur omfattande förslaget är. euländerna kunde dock inte enas om var den nya myndigheten för livsmedelsfrågor ska ligga. Därför är den
tills vidare placerad i Bryssel.
Den allmänna livsmedelslagen omfattar hela livsmedelskedjan. Det har tidigare inte funnits någon
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gemensam ram för lagstiftningen trots att området är
harmoniserat inom eu på gemenskapsnivå. Med den
nya livsmedelslagen skapas denna ram. Exempelvis
införs en deﬁnition av livsmedel och man tydliggör att
det är aktörerna i livsmedelskedjan som är ansvariga
för att livsmedlen är säkra. Dessutom införs allmänna
krav på att livsmedel ska kunna spåras.
Vissa delar av lagen riktar sig till lagstiftarna. Där
slår man fast vilka principer som ska gälla för lagstiftningen, bl.a. vetenskaplig grund och försiktighetsprincipen, dvs. att man ska ta hänsyn även till icke
bevisade risker.
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska
fungera som vetenskapligt och tekniskt stöd till
lagstiftarna. Den kommer att vara oberoende och
kunna ta egna initiativ. Myndigheten ska också påtala
problem och risker på livsmedelsområdet så att man
kan förebygga innan problem uppstår. De vetenskapliga
kommittéer som ﬁnns på livsmedelsområdet kommer
att föras över till myndigheten. Även vetenskapliga frågor inom t.ex. djurskyddsområdet och gmo (genetiskt
modiﬁerade organismer) kommer att hanteras av den
nya myndigheten.
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Departementens verksamhet
• Statsrådsberedningen

• Utbildningsdepartementet

• Justitiedepartementet

• Jordbruksdepartementet

• Utrikesdepartementet

• Kulturdepartementet

• Försvarsdepartementet

• Miljödepartementet

• Socialdepartementet

• Näringsdepartementet

• Finansdepartementet

• Förvaltningsavdelningen

Det blev många morgonmöten med videolänk till
Bryssel. Att hålla samman ordförandeskapet och
planera EU-toppmöten var två centrala delar i
Statsrådsberedningens arbete under det svenska
EU-ordförandeskapet, som dominerade arbetet
helt första halvåret 2001.
Under hösten krävdes snabba tag för annan
samordning. De hemska terrordåden i USA fick
Sverige att se över sin egen säkerhet. Statsrådsberedningen samordnade arbetet med myndigheterna.

att klara detta på ett bra sätt ha organiserad och tät
kontakt med Stockholm.
En speciell ledningsfunktion för ordförandeskapet
inrättades i Statsrådsberedningen. Vid tidiga morgonmöten ﬂera gånger i veckan – möten där
Brysselrepresentationen var med på videolänk – behandlades en bred dagordning av ärenden: plötsliga
problem, nya uppdykande ärenden, pressfrågor. Flera
centrala departement deltog på hög nivå, och morgonmötena fungerade därmed som en snabb avstämning
mellan departementen. Många frågor fördes vidare till
speciella arbetsgrupper.

EU-ordförandeskapet våren 2001

Forum mot intolerans

En av de största uppgifterna för Regeringskansliet i sin
helhet under 2001 var ordförandeskapet i eu:s ministerråd under årets sex första månader.
Statsministern hade den centrala rollen som ordförande i Europeiska Rådet (eu:s »toppmöten«). Därigenom ﬁck Statsrådsberedningen fungera som stöd vid
sammanhållningen av ordförandeskapet och i planeringen av de två toppmötena i Stockholm och Göteborg.
Statsrådsberedningen tog även fram ordförandeskapets
arbetsprogram. Det fungerade som en samlad bedömning av vad som var möjligt att uppnå under sexmånadersperioden.
Även om ordförandeskapet fungerade decentraliserat och respektive departement hanterande sina
egna frågor, fanns det ett stort behov av central ledning.
Sveriges Representation i Bryssel spelade en mycket
viktig roll under ordförandeperioden, men behövde för

Deltagare från ett 50-tal länder kom till Stockholm i
slutet av januari för att delta i en internationell konferens om kampen mot intolerans. Konferensen var en
uppföljning av Stockholms Internationella Forum om
Förintelsen år 2000. Även fn:s generalsekreterare Koﬁ
Annan, fn:s ﬂyktingkommissarie (unhcr) och generalsekreterare från Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (osse) var med på konferensen.
Syftet var att främja nätverk och samarbete kring
utbildning, lagstiftning och lokalsamhällets roll för att
bekämpa rasism, antisemitism och främlingsﬁentlighet.

STATSRÅDSBEREDNINGEN
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Terrordåden i USA
De fruktansvärda händelserna i usa den 11:e september kom att prägla hösten 2001. Terrordåden mot
World Trade Center och Pentagon kastade sin skugga
över återstoden av året. Statsrådsberedningen samordK A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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nade arbetet med att se till att svenska myndigheter
inhämtade information om det som hänt och genomförde de säkerhetsåtgärder som behövdes.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Statsrådsberedningen är statsministerns kansli och
har till uppgift att samordna och leda regeringens
arbete samt svara för regeringens sammanträden och
protokoll. Statsrådsberedningen samordnar även den
svenska EU-politiken.
Vice statsministern avlastar statsministern vissa
arbetsuppgifter och ansvarar för de grundlagsfrågor
som har anknytning till regeringsformen.
I statsrådsberedningen är de flesta anställda politiskt anställda men det finns också flera opolitiskt
anställda, mest jurister.
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JUSTITIEDEPARTEMENTET (Ju)
Bättre domstols- och polisväsende, mer brottsförebyggande arbete och två nya politikområden att
sköta – konsumentpolitik och ungdomspolitik.
Justitiedepartementet sysslade inte enbart med
EU-frågor under 2001 trots det svenska ordförandeskapet. Visst dominerade det verksamheten,
men departementet hann med mycket mer, t.ex.
att utveckla demokrati- och förvaltningsområdet.
En ny myndighet, Valmyndigheten, inrättades och
handlingsplanen En förvaltning i demokratins
tjänst redovisades för riksdagen.

Terrorberedskap
Terroristattacken mot usa den 11 september var en
mörk händelse som kom att påverka Justitiedepartementets verksamhet. Hur hanterar Sverige extraordinära händelser som terrordåd? En särskild utredare
fick regeringens uppdrag att kartlägga och analysera
myndigheternas beredskap och förmåga att förhindra,
bekämpa och hantera händelser som stora terroristattentat.
Terrordåden innebar också ett intensivt arbete inom
eu, bl.a. för att förbättra utbytet av information och
annat samarbete mellan medlemsländernas myndigheter.
Under hösten förhandlade man dels fram ett rambeslut
om hur terrorism ska bekämpas, dels ett rambeslut om
en europeisk arresteringsorder. I december beslutade
ministerrådet att polisbyrån Europols mandat ska utvidgas till att gälla alla de allvarliga former av internationell
brottslighet som ﬁnns i en bilaga till Europolkonventionen. Rådet träffade också en principöverensREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

kommelse på vägen mot att inrätta Eurojust, en ny
europeisk åklagarmyndighet.

Fler poliser
Kravallerna i samband med eu-toppmötet i Göteborg i
juni bidrog till att regeringen tillsatte en kommitté för
att se över hur polisen ska förebygga och bekämpa allvarliga ordningsstörningar. Händelserna vid mötet ska
kartläggas och analyseras. I uppdraget ingår också att
överväga och föreslå åtgärder som kan förebygga och
bekämpa allvarliga ordningsstörningar.
Trots terroristattacken mot usa och oroligheterna i
Göteborg var det främst annat som präglade departementets arbete under året: de fortsatta reformerna av
polis- och åklagarväsendet. Arbetet utgår från medborgarnas behov och en helhetssyn på rättsväsendets
uppgifter. Regeringen fortsatte att satsa på polisen. På
regeringens förslag höjde riksdagen polisens anslag med
ytterligare 600 miljoner kronor så att det sammanlagda
tillskottet för 2001 uppgår till 1.175 miljoner kronor.
Pengarna ska gå till att öka antalet poliser och säkerställa närpolisreformen.
Det går inte att bekämpa brott om folk är rädda för
att anmäla eller vittna. Våld och hot förekommer inte
minst i samband med grov och organiserad brottslighet.
En särskild utredare ﬁck i december regeringens uppdrag att se över hur skyddsprogram för bevispersoner
ska utformas. Det pågår också en översyn av reglerna
om ordningsvakter och väktare. Vidare anslöts Sverige
och övriga nordiska länder den 25 mars praktiskt till
Schengensamarbetet, som innebär slopade gränskontroller.
K A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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Domstolsväsendet reformeras

Hårt pressad kriminalvård

Arbete pågår med att reformera det svenska domstolsväsendet. Målet är ett modernare domstolsväsende, väl
rustat inför 2000-talet. Arbetet fortsatte under 2001.
Under våren presenterade regeringen en uppföljning av
den handlingsplan som överlämnades till riksdagen
våren 2000.
Flera förändringar genomfördes under året:

Andelen långtidsdömda, missbrukare och psykiskt sjuka
har ökat inom kriminalvården. Samtidigt märks effekterna av besparingar och rationaliseringar som genomförts
på senare år. Detta sammantaget har frestat på verksamheten stort. Från och med 2001 ﬁck kriminalvården mer
resurser. Det har därför funnits möjligheter att – i varje
fall på kort sikt – fortsätta utveckla verksamheten.
Försöksverksamheten Från anstalt till frihet inleddes
den 1 oktober. Som namnet antyder handlar det om att
kriminalvården ska underlätta de intagnas övergång från
anstalt till frihet ytterligare. De sista månaderna av ett
långt fängelsestraff ska exempelvis kunna avtjänas
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så
kallad fotboja.
Den 1 oktober trädde också en ny lag om kriminalvårdens rätt att behandla personuppgifter i kraft.

• Fastighetsinskrivningen har koncentrerats till sju
inskrivningsmyndigheter.
• Bouppteckningsverksamheten har ﬂyttats över från
tingsrätterna till skatteförvaltningen.
• Företagsinteckningsärenden har ﬂyttats från Malmö
tingsrätt till Patent- och registreringsverket.
• Sjöfartsregistret har ﬂyttats från Stockholms tingsrätt till Sjöfartsverket.
Ett antal domkretsreformer har också genomförts i bl.a.
Västmanland, Blekinge, Dalarna och Västra Östergötland.
Riksrevisionsverket har nu regeringens uppdrag att
granska de förändringar av tingsrättsorganisationen som
genomfördes 1999–2001. Dessutom ska Domstolsverkets generaldirektör utreda Stockholms tingsrätts
organisation.
Ett växande problem är att så många av tingsrätternas huvudförhandlingar i brottmål ställs in, hela en fjärdedel. Det urholkar rättssäkerheten, orsakar merarbete
och kostar pengar. Regeringen lade därför under året
fram en proposition om hur man ska kunna komma tillrätta med problemet.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Bättre brottsbekämpning
Den tekniska utvecklingen underlättar för den som förbereder brott. Ihop med den ekonomiska utvecklingen
ﬁnns ﬂer möjligheter än någonsin för planerad och organiserad brottslighet, t.ex. smuggling och bedrägerier. itområdet är ett exempel som ger nya och förändrade
brottsmöjligheter. Med bl.a. detta som bakgrund ändrades den 1 juli reglerna om förberedelse till brott för att
allvarlig brottslighet lättare ska kunna bekämpas på planeringsstadiet.
En proposition om hets mot folkgrupp lades fram
under året. Förslaget är att det ska ﬁnnas en särskild
straffskala för grova fall av hets mot folkgrupp.
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Dessutom ska begreppet utökas till att omfatta hets mot
folkgrupp som anspelar på sexuell läggning. Därutöver
föreslås bl.a. höjt straff för övergrepp i rättssak, som när
någon försöker tysta vittnen i en domstolsförhandling
genom våld eller hot.
När barn eller unga under 18 år utsätts för t.ex.
våldsbrott är det extra viktigt att förundersökningen går
snabbt. För att förkorta handläggningstiderna i dessa
fall har en ny bestämmelse införts i förundersökningskungörelsen.

Utvecklingen inom civilrätten
Vad händer med lagfarten när den som köpt eller sålt
en fastighet visar sig ha förfalskat köpekontraktet? Detta
behandlar regeringen i en ny proposition inom civilrätten.
En annan ny proposition rör likvidation i aktiebolag,
alltså när bolag avvecklas utan att det rör sig om konkurs. Förslagen i propositionen syftar också till att
komma till rätta med oseriösa aktiebolag som saknar
styrelse och där ägarna »plundrar« bolaget och använder
så kallade målvakter.
Andra nya propositioner inom civilrätten behandlar
kooperativ hyresrätt, ersättning för ideell skada (dvs.
lidande vid personskada eller kränkning), underhåll till
barn som fyllt 18 år och hyresgästinﬂytande vid
ombyggnad.
Inom eu pågick under året förhandlingar om upphovsrätt, patent och mönster, alltså delar av immaterialrätten. Justitiedepartementets arbete inom immaterialrätten har under året främst berört dessa frågor. De svåraste förhandlingarna gällde hur ett gemensamt patentREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

system inom eu ska utformas. Länderna lyckades inte
enas under detta år utan förhandlingarna fortsätter.
Däremot antogs två nya rättsakter inom upphovsrätten
– en om upphovsrätten i informationssamhället och en
om konstnärers rätt till ersättning vid vidareförsäljning
av originalkonstverk. Dessutom antogs en förordning om
gemenskapsformgivning.
För att uppnå ett bättre ersättningsskydd för ﬂygoch fartygspassagerare har förhandlingar bedrivits inom
eu och i fn:s sjöfartsorganisation. Vidare vidtogs åtgärder inom fn:s sjöfartsorganisation för att förbättra
det skadeståndsrättsliga skyddet vid utsläpp till sjöss av
farliga ämnen, t.ex. oljor.

Grundlagar för 2000-talet
Sveriges grundlag måste anpassas till nya tider, nya
samarbeten och ny teknik. Justitiedepartementet, som
ansvarar för grundlagarna, har därför lämnat fyra
särskilda grundlagspropositioner till riksdagen. De kan
komma att träda i kraft den 1 januari 2003. Förslagen
rör bl.a.
– ändringar som har att göra med Sveriges deltagande i
eu-samarbetet,
– en ny självständig riksrevision som ska granska statens verksamhet,
– hur offentlighetsprincipen ska anpassas till informationsteknikens utveckling,
– utvidgning av grundlagsskydd till nya medier.
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Tid för demokrati
Det är folket som ska ha makten i en demokrati. Men
hur utövar Sveriges medborgare sin makt? Det tittar
Justitiedepartementet på i ett långsiktigt utvecklingsarbete för folkstyrelsen som går under namnet »Tid för
demokrati«. Arbetets tre huvudaktiviteter är:
– ett nationellt rådslag om demokrati och delaktighet,
– fördelning av projektbidrag till demokratiutveckling,
– uppmärksammandet av 80-årsjubileumet av den allmänna rösträtten.
Den 1 juli 2001 inrättades också den nya myndigheten
Valmyndigheten [www.val.se]. Den ska se till att allmänna val och folkomröstningar är tillförlitliga och
effektiva.
Under året utarbetades också en handlingsplan för
de mänskliga rättigheterna, som antogs i januari 2002
och gäller i tre år. Handlingsplanen innehåller olika
åtgärder för att främja och stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Sverige är härigenom ett av
de första länder som har uppfyllt en rekommendation
från världskongressen i Wien år 1993.
Projektet »Öppna Sverige«, som ska öka folks kunskaper om offentlighetsprincipen i samhället
[www.oppnasverige.gov.se], är ett exempel på aktiviteter
som bedrivits i anslutning till regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram. Den svenska offentlighetsprincipen ger medborgarna insyn i vad som händer
inom bl.a. stat och kommun. Nu ﬁnns även nya regler
inom eu som innebär ökad öppenhet för eu:s medborgare att ta del av handlingar. Justitiedepartementet hade
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huvudansvaret för förhandlingar i denna fråga under det
svenska eu-ordförandeskapet. De nya reglerna påverkar
inte den svenska offentlighetsprincipen i någon högre
grad.

Bättre konsumentservice
Justitiedepartementet ﬁck ansvar för konsumentpolitiken och ungdomspolitiken från den 1 januari.
Områdena låg tidigare under Finans- respektive Kulturdepartementet. Tre viktiga händelser på konsumentområdet under 2001 var
– att en plan för hur konsumentpolitiken ska utformas
2001–2005 överlämnades och antogs av riksdagen,
– att eu under svensk ledning införde strängare regler
mot farliga produkter, t.ex. genom marknadskontroll
och återkallelse av produkter,
– att rådgivningskontoret Konsument Europa
[www.konsumenteuropa.se] inrättades för att ge konsumenter och näringsidkare råd i gränsöverskridande
konsumentfrågor.
Även på ungdomsområdet ﬁck Sverige använda sin förhandlingsförmåga som eu-ordförande. Europeiska kommissionen, som under drygt ett år förberett förslag för
att utveckla samarbetet på ungdomsområdet tvekade
plötsligt. Efter några intensiva förhandlingsdagar övertygades kommissionen om att fullfölja arbetet och under
hösten presenterades en så kallad vitbok med förslag
om ett utökat ungdomspolitiskt samarbete.
Under året följdes också regeringens ungdomspolitiska delmål upp och reviderades.
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Justitiedepartementet ansvarar för grundlagarna och
en mycket stor del av övrig lagstiftning som rör bl.a.
straffrätten, processrätten, civilrätten, marknadsrätten, förvaltningsrätten och kommunalrätten.
Departementet har ett övergripande ansvar för att
lagarna håller hög rättslig och språklig kvalitet. Inom
departementets område faller bl.a. domstolsväsendet, åklagarväsendet, polisväsendet och kriminalvården. Departementet bereder också frågor om bl.a.
nåd och utlämning för brott. Inom Regeringskansliet
har departementet huvud- och samordningsansvar för
Sveriges medverkan i EU:s samarbete i rättsliga och
inrikes frågor (tredje pelaren). Sedan den 1 januari
har departementet också övergripande ansvar för
konsumentpolitiken och ungdomspolitiken.
Departementet ska också fördjupa demokratin och
se till att medborgarna deltar mer i de demokratiska
processerna. Inom departementets område hör även
statlig förvaltningspolitik och statlig personalpolitik.
Till departementet hör 200 myndigheter med
sammanlagt 40.000 anställda.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001
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UTRIKESDEPARTEMENTET (UD)
Första halvåret 2001 präglades av Sveriges EUordförandeskap. Utvidgningen av EU, sysselsättningen och miljön stod i fokus. Medlemsländerna
tog också viktiga steg mot en gemensam utrikespolitik.
På hemmaplan bjöd regeringen in riksdagspartierna till överläggningar om svensk säkerhetspolitik. Fredsfrämjande och konfliktförebyggande är
alltmer centralt.
Viktigt under 2001 har också varit att främja
svensk export och handel.

Samarbete med hela Europa
Under Sveriges ordförandeskap blev det ett politiskt
genombrott i förhandlingarna om eu:s utvidgning. När
eu:s stats- och regeringschefer möttes i Göteborg i juni
enades de om att avsluta förhandlingarna med de bäst
förberedda kandidatländerna före utgången av 2002.
Dessa länder ska då kunna delta i valet till Europaparlamentet 2004. När eu:s utrikesministrar möttes i
Nyköping i maj var kandidatländerna för första gången
inbjudna att diskutera Europas framtidsfrågor tillsammans med de 15 medlemsländerna.
eu håller på att utveckla sin säkerhets- och försvarspolitik. Arbetet har varit intensivt under 2001. Vid
toppmötet i Göteborg antog eu-ledarna ett europeiskt
program om hur väpnade konﬂikter ska förebyggas.
Men Sveriges eu-ordförandeskap innebar inte enbart
politiska beslut. De praktiska göromålen var många. En
särskild enhet på ud – 2001-sekretariatet – samordnade
77 möten på 44 olika orter i Sverige. Inget annat ordföREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

randeland har haft en så geograﬁskt spridd mötesverksamhet. Dessutom genomfördes informations- och kulturaktiviteter i hela Sverige både inför och under ordförandeskapet. Målet var att öka kunskapen om och engagemanget kring eu-frågorna. Det svenska ordförandeskapets webbplats [eu2001.se] blev mycket uppskattad.
I december godkände riksdagen Nicefördraget, eu:s
nya grundfördrag, som ska göra eu:s institutioner redo
att ta emot nya medlemsländer.
Hur ska Sverige hjälpa länderna i Central- och
Östeuropa att utvecklas? Regeringen presenterade i
april ett nytt program för 2002–2003 i sin proposition
Europa i omvandling – Sveriges utvecklingssamarbete
med Central- och Östeuropa. Samarbetet inriktas på
gemensam säkerhet, fördjupning av demokratin, ekonomisk och social utveckling, miljö samt utbildning och
forskning.
Sedan 1999 ﬁnns en stabilitetspakt för sydöstra
Europa som ska underlätta demokrati och respekt för
de mänskliga rättigheterna. Sverige fortsatte engagera
sig i detta arbete under 2001. Sverige stödjer också
osse:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa) arbete att skapa långsiktig säkerhet i Europa,
bl.a. genom att ställa svenska poliser och experter till
förfogande. Militärt deltar Sverige med en bataljon i
den internationella styrkan i Kosovo (kfor). Bataljonen
förstärktes tillfälligt under 2001 (läs mer på sid 35).

Grannsämja i norr
De nordiska länderna prioriterar att minska eller
avskaffa gränshinder i Norden. Genom Öresundsbron
underlättas integrationen i Öresundsregionen, och
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Sverige kommer att öka insatserna ytterligare. Länderna
ser nu över hur det nordiska samarbetet ska utformas i
framtiden.
Ett annat samarbete gäller Barentsområdet, alltså
norra delarna av Finland, Norge, Sverige och nordvästra
Ryssland. I mars 2001 blev Sverige ordförande i
Barentsrådet, där fokus nu läggs på tullfrågor, transport, energi, miljö, hälso- och ungdomsarbete.
Målet med eu:s Nordliga dimension är en snabb
utveckling i hela norra Europa. Under det svenska euordförandeskapet vidareutvecklades arbetet. Framsteg
har gjorts bl.a. i kampen mot organiserad brottslighet
och för utvecklingen i Kaliningrad.
Även samarbetet med Ryssland har fördjupats. På
svenskt initiativ har nu ett unikt samarbete inletts mellan internationella ﬁnansinstitutioner, Ryssland, Europeiska kommissionen och enskilda länder för att
komma till rätta med problemen på miljö- och kärnavfallsområdet.

Sverige och världen
Terroristattackerna mot usa den 11 september satte
spår i det globala samarbetet. I dag jobbar eu och fn
ännu mer tillsammans för att kunna hantera kriser och
förebygga konﬂikter. Attackerna visade att fn är viktigare än någonsin för att världen ska kunna bekämpa
internationell terrorism. I december föreslog regeringen
svenskt deltagande i multinationella säkerhetsstyrkor i
Afghanistan. Förslaget gällde att en underrättelsepluton på högst 45 personer ställs till förfogande under ett
halvår.
I november antog fn:s medlemsländer enhälligt en
REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

svensk resolution om att förstärka Vapenkonventionen.
Konventionen reglerar hur exempelvis brandvapen,
minor och synförstörande laservapen används.
Det ﬁnns behov av att utveckla fn:s sanktionsinstrument för att göra sanktioner både effektivare och
mer humana. Sverige tog därför under hösten initiativ
till en internationell process – Stockholmsprocessen –
om riktade fn-sanktioner. Förslag på sanktionssystem
som bättre tillgodoser den enskildes rättssäkerhet ska
tas fram.
Sverige leder för fn:s räkning förhandlingarna om
ickespridningsavtalet för kärnvapen. I oktober presenterades en handlingsplan för den fortsatta nedrustningen
tillsammans med Brasilien, Egypten, Irland, Mexico,
Nya Zeeland och Sydafrika, den så kallade Ny Agendagruppen.
Ett annat av Sveriges internationella uppdrag rör
Västafrika. eu har givit Sverige uppdraget att utforma
en samlad politik gentemot Guinea, Liberia och Sierra
Leone. En bräcklig fred och en svår humanitär kris med
hundratusentals ﬂyktingar gör situationen där mycket
allvarlig.

Mänskliga rättigheter
Alla delar av svensk utrikespolitik genomsyras av arbetet för mänskliga rättigheter. Inom alla politikområden
– biståndspolitik, asyl- och migrationspolitik, säkerhetspolitik och handelspolitik – är uppgiften att stärka
de mänskliga rättigheterna. Hur ska t.ex. folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser – de
grövsta individuella brotten i internationell rätt –
bestraffas? Internationella brottmålsdomstolen, som ska
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döma över dessa brott, planerar att börja sin verksamhet 2002. Sverige anslöt sig till domstolen under 2001.

Mer bistånd
Under 2001 höjdes biståndsbudgeten till 0,73 procent
av bni (bruttonationalinkomsten). Sverige är ett av fem
länder i världen som uppnår fn:s miniminivå för bistånd på 0,7 procent.
I maj 2001 höll fn sin tredje konferens om de minst
utvecklade länderna. Sverige lovade då att 0,25 procent
av bni, dvs. fyra miljarder av det svenska biståndet, ska
gå till de minst utvecklade länderna. I samband med
eu-ordförandeskapet ordnade Sverige i juni en konferens – Making Globalisation Work for the Poor – om
hur eu:s medlemsländer ska bidra till att globaliseringen också gynnar de fattiga. Där slogs fast att olika politikområden måste samordnas bättre för att inte motverka varandra.
För att minska fattigdomen ﬁnns olika överenskommelser. Regeringen överlämnade i september en proposition till riksdagen om ett 20-årigt samarbetsavtal mellan eu och 77 utvecklingsländer i Afrika, Karibien och
Stillahavsområdet. Det så kallade Cotonou-avtalet har
som övergripande mål att minska fattigdomen.
Sverige har under ﬂera år varit en av de största bidragsgivarna till Afghanistan. För 2001 höjdes det svenska
stödet till totalt 325 miljoner kronor.

Bättre asylprövning
Under år 2001 sökte 23.571 personer asyl i Sverige. Det
är en kraftig ökning jämfört med åren dessförinnan.
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Under 1999 sökte 11.200 och under 2000 16.381 personer asyl i Sverige. Sveriges inträde i Schengensamarbetet i mars 2001, situationen på Balkan och i
Mellanöstern har bidragit till den kraftiga ökningen.
För att kunna hantera ﬂyktingströmmarna i Europa
behöver eu samordna sin asyl- och migrationspolitik. En
viktig grund till detta arbete lades vid eu:s ministermöte för rättsliga och inrikes frågor i Stockholm i
februari.
Asylsökande barns situation är extra viktig. Från
och med år 2001 har asylsökande barn samma rätt till
undervisning som barn i Sverige.
För att förstärka rättssäkerheten, öka öppenheten
och insynen i asylprövningen kommer regeringen att
lämna en proposition till riksdagen under 2002.
Propositionen kommer att innehålla nya förslag på hur
utlännings- och medborgarskapsärenden ska hanteras. I
dag överprövar Utlänningsnämnden utlänningsärenden,
men enligt förslaget ska nämnden ersättas av en tvåpartsprocess i domstol.

Handel nyckel till välstånd
Fattiga länder måste få chans att konkurrera på världsmarknaden. Under det svenska ordförandeskapet beslutade eu-länderna att ge världens 49 fattigaste länder
fritt tillträde till eu-marknaden. Beslutet gäller alla
varor utom vapen. Ett annat konkret resultat under
ordförandeskapet var en ny tullstrategi. Den antogs i
maj och innebär ett stort steg mot papperslös tullhantering i Europa, där företag och tullverk kommunicerar
med datorns hjälp.
eu:s inre marknad är en hörnsten i ett integrerat
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Europa. Den inre marknaden skapar affärsmöjligheter
för producenter, stimulerar handeln och stärker ekonomisk utveckling och sysselsättning. Under 2001 har
Sverige fortsatt att driva utvecklingen av denna marknad för att öka konkurrens och valmöjligheter. Den inre
marknaden är också konsumenternas marknad, något
som underströks när inremarknads- och konsumentministrarna möttes i Lund i april.
Efter tidigare misslyckanden att komma överens
lyckades medlemsländerna i Världshandelsorganisationen (wto) i november enas om att en ny multilateral frihandelsrunda ska äga rum. Förhandlingarna ska
vara avslutade senast den 1 januari 2005. Trots skillnader i synsätt kom världens länder överens om vad wtoförhandlingarna ska ta upp. Dagordningen innehåller
de ﬂesta frågor som Sverige och eu prioriterar, t.ex.
miljö, handel med jordbruksprodukter, marknadstillträde för varor och tjänster och förenkling av handelsprocedurer. Främjande av svensk export och investeringar i Sverige är en kärnverksamhet. Ett stort antal
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satsningar har gjorts under året. Sverige och svenskt
kunnande proﬁlerades bl.a. i Japan i oktober 2001
genom arrangemanget Swedish Style in Tokyo. Ca 200
svenska företagare och kreatörer inom design, musik,
mode, mat, arkitektur, konst, foto, ﬁlm, it och dans
deltog.

Utrikesdepartementet sammanställer den information
och formulerar de handlingsalternativ som regeringen
grundar sin utrikespolitik på. Till UD:s ansvarsområden hör utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt
utvecklingssamarbete, handelspolitik, konsulära och
civilrättsliga ärenden, folkrätt och mänskliga rättigheter, migrations- och asylpolitik, export-, handels- och
Sverigefrämjande samt information om Sverige i
utlandet.
Till departementet hör 10 myndigheter i Sverige,
100 ambassader, delegationer, representationer,
generalkonsulat, konsulat samt ca 400 honorärkonsulat i utlandet.
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET (Fö)
Det svenska försvaret genomgår just nu den största förändringen i modern tid. Försvarsreformen
innebär ett modernt, flexibelt och rörligt insatsförsvar. Ett försvar som ska kunna användas både för
att försvara landet och för internationella insatser.
Samhällets sårbarhet har ökat med teknikens
framsteg – ett informationssamhälle som ställer
nya krav på säkerhet. Under 2001 fortsatte arbetet med att anpassa hela totalförsvaret till de nya
tiderna. Regeringen föreslog för riksdagen hur
reformen ska drivas vidare under 2002 till 2004
när nästa försvarsbeslut kommer. Under Sveriges
EU-ordförandeskap utvecklades dessutom EU:s
förmåga att hantera kriser.

Förnyelse av totalförsvaret
Hur ska Försvarsmakten försörjas med materiel, forskning och personal? Förslag om detta ﬁnns i propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (försvarsbeslut
2002–2004). Regeringen överlämnade den till riksdagen i september. Två rapporter från Försvarsberedningen utgjorde det huvudsakliga underlaget:
Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet
och Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar
och krishantering.
Här är några av propositionens viktiga delar:
• En strategi för det militära försvarets materielförsörjning och forskning. Sambanden mellan Försvarsmaktens uppgifter och dess behov av materiel och
forskning ska vara tydliga. Mer internationellt
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samarbete om försvarsmateriel ska bättre trygga
Sveriges tillgång till försvarsmateriel och skapa bra
villkor för försvarsindustrin även om det säkerhetspolitiska läget skulle försämras.
• En samlad syn på personalförsörjningen inom totalförsvaret. Bl.a. föreslår regeringen att yrkesofﬁcerare
ska vara skyldiga att tjänstgöra internationellt och att
antalet civilpliktiga ska minska. Från och med 2004
kommer civilpliktiga bara att utbildas för den kommunala krigsräddningstjänsten och för elberedskap.
• Det bör ﬁnnas ett övergripande planeringssystem för
samhällets beredskap vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap. Grunden till
förslaget är betänkandet Säkerhet i en ny tid, som
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen överlämnade i
maj. Regeringen håller också på att utveckla en övergripande strategi för hur samhället ska hantera nya
hot i informationssamhället. Det ställs allt större
krav på att samhällsviktiga system och funktioner
betraktas som en helhet. Informationssäkerheten och
skyddet mot informationsoperationer behöver öka.
Dessutom överlämnade regeringen i september propositionen Bättre villkor för totalförsvarspliktiga till riksdagen och beslutade i december att den militära ﬂygutbildningen ska förläggas till Malmen, Linköping.
Totalförsvarets operativa och militära kompetens har
ökat under 2001. En förklaring är att Försvarsmaktens
olika system för bl.a. ledning och information kopplas
samman. Vi får ett mer och mer nätverksbaserat försvar där systemen kan utbyta information med varandra.
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Bättre ekonomisk styrning
Under år 2000 hade Försvarsmakten ekonomiska problem. Regeringen gav därför Ekonomistyrningsverket
(esv) i uppdrag att undersöka saken och föreslå hur
Försvarsmakten ska komma till rätta med problemen.
Förslagen har lett till att Försvarsmakten med stöd av
esv utarbetat förslag till bättre ekonomisk styrning
inom Försvarsmakten.

Straff för fartygsutsläpp
Skydd mot olyckor är en del av vårt totalförsvar. En
typ av olyckor är när fartyg släpper ut föroreningar.
Men det har varit svårt att ställa ansvariga till svars.
Därför lämnade regeringen (Näringsdepartementet) i
maj propositionen Åtgärder mot föroreningar från fartyg. Därmed blir det möjligt att ställa personer som
gör sig skyldiga till olagliga utsläpp i Sveriges ekonomiska zon till svars vid svensk domstol. Det spelar
ingen roll om utsläppet har skett från ett utländskt
fartyg. Kustbevakningen kommer att kunna inleda och
bedriva förundersökning som rör olagliga utsläpp.
Förutom Kustbevakningen är Statens räddningsverk
den myndighet som hanterar skydd mot olyckor. När
Sprängämnesinspektionen lades ned den 30 september
fördes verksamheten över till Statens räddningsverk.

Sverige på Balkan och i Baltikum
Ett trettiotal ofﬁcerare till Baltikum och 900 man på
västra Balkan. Det var två konkreta militära bidrag
från Sverige under 2001.
Inom ramen för bilaterala årsprogram med Estland,
REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Lettland och Litauen överlämnade Sverige de första
infanteribataljonerna till respektive land. Materielstöd
och överföring av kunskap ingår i programmen. De
ﬂesta av de cirka trettio svenska ofﬁcerare som under
året tjänstgjorde i Estland, Lettland och Litauen hade
som huvuduppgift att utbilda sina baltiska kollegor.
Förutom utbytet med de baltiska länderna har
Sverige under året arbetat för ett närmare nordiskt
samarbete. T.ex. undertecknade Sverige, Danmark,
Norge och Finland i juni ett avtal om stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet. Avtalet är viktigt för att de nordiska länderna ska kunna bibehålla
försvarsindustriell kapacitet.
Sverige har också arbetat för att engagera Ryssland i
det europeiska samarbetet.
Sverige har under året haft en militär närvaro om
cirka 900 man på västra Balkan. Dessa fördelades mellan den internationella styrkan i Bosnien-Hercegovina,
sfor (ca 40) och styrkan i Kosovo, kfor (ca 860).
I Kosovo bidrar Sverige med en bataljon som under
april–november förstärktes med ett mekaniserat
skyttekompani. Den svenska fredsbevarande styrkan
har bl.a. övervakat provinsgränser och patrullerat.
Under hösten ägnade sig bataljonen även åt förberedelserna av valen som hölls den 17 november.
I Bosnien har den svenska personalen framför allt
samverkat civil-militärt. Svensk militär personal har i
samarbete med Sida identiﬁerat och genomfört projekt
som ska stimulera ﬂyktingar att återvända.
I samband med humanitära katastrofer i andra länder genomförde Statens räddningsverk under 2001 ett
ﬂertal internationella insatser.
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EU redo för krishantering
eu kan nu leda operationer för krishantering. Det
fastslog eu-ledarna på ett toppmöte i belgiska Laeken i
december. Den europeiska förmågan att hantera kriser
har utvecklats snabbt även om vägen har varit lång.
Tyngdpunkten ligger på den krishantering som ingår i
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (esdp).
Under året har följande hänt:
• Vilka brister ﬁnns i eu:s krishanteringsfråga? En
sådan analys är grunden när eu utvecklar sina kapaciteter på området. Under våren fortsatte analysen
och i november ägde en kapacitetskonferens rum.
• eu:s medlemsländer kom överens om en policy och
ett program för hur man ska öva tillsammans inför
krishanteringsoperationer. Beslutet fattades under
det svenska eu-ordförandeskapet.
• Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken har
fått mer civila och militära resurser och fortsatt
bygga upp sin organisation. esdp-processen är alltså
både civil och militär. För att framhålla detta och
eu:s övergripande krishanteringsförmåga organisera-
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de det svenska ordförandeskapet ett seminarium
om civil-militär samverkan i mitten av april.
Ett annat tema inom eu:s militära sektor är försvarsrelaterade miljöfrågor. I juni anordnade Försvarsdepartementet ett möte om detta i Stockholm. En
arbetsgrupp på tjänstemannanivån ska hädanefter
mötas två gånger per år under eu-ordförandeskapets
ledning för att diskutera frågan.

Försvarsdepartementet ansvarar för totalförsvaret,
dvs. det militära försvaret och det civila försvaret
samt skydd mot olyckor.
Det militära försvaret omfattar i huvudsak
Försvarsmakten. Även försvarsmaterielsamarbete och
försvarsindustrifrågor ingår.
Det civila försvaret omfattar räddningstjänst, kustbevakning, frågor om transport av farligt gods samt
brandfarliga och explosiva varor, samordning inom
Regeringskansliet av civilt försvar och beredskapen
mot svåra påfrestningar på samhället i fred.
Till departementet hörde 11 myndigheter.
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SOCIALDEPARTEMENTET (S)
Ett nytt ekonomiskt stöd för äldre, en tydligare
socialtjänstlag och ett bokslut över svensk välfärd.
Det är några delar av Socialdepartementets verksamhet under 2001.
Regeringen satsar också miljarder på att minska vårdköerna och har genomfört förbättringar för
barnfamiljerna.
Ett åtgärdsprogram för ökad hälsa i arbetslivet
har jobbats fram under året och bestämmelser i
samband med bioteknik och genetik har varit viktiga punkter på departementets dagordning.

Nyheter för äldre
och personer med funktionshinder
Äldre personer utan tillräcklig pension ska inte behöva
ha socialbidrag som permanent inkomstkälla. Det är
syftet med en ny stödform som regeringen beslutat om
– äldreförsörjningsstöd. Framför allt berörs äldre
invandrare som inte omfattas fullt ut av pensionssystemet. Äldreförsörjningsstödet ska börja gälla 2003 och
ska
– hanteras av försäkringskassorna,

och handikappomsorgen. Från den 1 juli 2002 införs
ett högkostnadsskydd – den som betalar avgift för
äldre- och handikappomsorg ska ha rätt att ha kvar en
viss summa när han eller hon betalat avgiften, som
föreslås få bli högst 1.476 kronor per månad i 2001 års
prisnivå. Det blir också möjligt att överklaga individuella beslut som rör avgifternas storlek. I förslaget ingår
även ett högkostnadsskydd för avgift för bostad i
särskilt boende.
Nio myndigheter får tydligare ansvar för att målen
inom handikappolitiken uppnås inom deras områden.
Ansvaret ska skrivas in i respektive myndighets instruktion. De aktuella myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Boverket, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens skolverk, Socialstyrelsen och Statens
kulturråd.
eu jobbar också för att hinder för personer med
funktionshinder ska undanröjas. Under det svenska
ordförandeskapet i eu höll Sverige i april ett expertmöte i Linköping på temat. Mötet ledde till strategier
för hur personer med funktionshinder ska ges bättre
tillgänglighet till it och annan kommunikationsteknologi. Även tillgänglighet i byggd miljö, alltså hus och
andra lokaler, måste förbättras.

– vara inkomstprövat,
– garantera alla som är 65 år eller äldre en viss lägsta
nivå,
– innehålla ett stöd för boendekostnader,
– vara skattefritt.
Andra nya bestämmelser gäller avgifter inom äldreREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Enklare socialtjänstlag
Stärkt rätt till bistånd för den enskilde, större möjlighet att överklaga biståndsbeslut och skärpt tillsyn över
socialtjänsten. Det är tre ändringar i socialtjänstlagen,
som har omarbetats under året och trätt i kraft från
januari 2002. Den nya lagen är också mer lättöverskådK A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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lig och tillgänglig bl.a. genom att kapitel stuvats om
och språket moderniserats.

Svenska välfärden kartlagd
Hur har den svenska välfärden utvecklats under 1990talet? I slutet av årtiondet var det dags att göra bokslut. Kommittén Välfärdsbokslut tillsattes 1999. I
oktober 2001 lämnade den sitt slutbetänkande, baserat på 13 delbetänkanden som sedan januari 2000
efterhand har överlämnats till Socialdepartementet.
Utvecklingen beskrivs utifrån levnadsförhållanden som
hälsa, utbildning, arbete, trygghet, sociala relationer
och politiska resurser.
Hemlöshet är ett problem som under 1990-talet
blivit allt mer synligt. I december 1998 tillsattes därför en kommitté med uppgift att föreslå och initiera
åtgärder som kan bidra till att förebygga hemlöshet
och skapa en bättre situation för hemlösa. Samtidigt
avsattes 30 miljoner kronor för att stödja nyskapande
projekt. I kommitténs slutbetänkande, som överlämnades i december 2001 föreslås åtgärder på bred front.
EU-länderna kom i december 2000 överens om att
utarbeta nationella handlingsplaner för hur fattigdom
och utslagning ska bekämpas. I Sveriges handlingsplan
konstateras bl.a. att det svenska välfärdssystemet tycks
ha förhindrat att den ekonomiska krisen under 1990talets första hälft också följdes av en välfärdskris.
Åtgärderna i handlingsplanen utgår från välfärdspolitikens huvuduppgift att ge människor trygghet och möjlighet till utveckling. Handlingsplanen har arbetats
fram i samråd med myndigheter och organisationer.
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Skydd mot barnmisshandel
Barnmisshandel är fortfarande ett samhällsproblem
trots att uppfostringsvåldet minskat betydligt i Sverige.
Kommittén mot barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor överlämnade i augusti slutbetänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. Där deﬁnieras barnmisshandel och ställs krav på
ökad vaksamhet från de som arbetar med barn.

Vårdköer ska minskas
För att minska väntetiderna och korta köerna i hälsooch sjukvården avsätter regeringen 3,75 miljarder kronor under tre år fr.o.m. 2002. Regeringen har kommit
överens med Landstingsförbundet om hur pengarna
ska användas. Landstingen lovar ordentliga krafttag för
att minska väntetiderna.
Eftersom utgångsläget varierar mellan landstingen
kommer åtgärderna att vara olika. Alla landsting ska
därför analysera utgångsläget och göra en åtgärdsplan
för hela perioden. Planerna inkom i december 2001
och redovisar bl.a. hur landstingen ska öka tillgängligheten till besök och behandlingar inom de områden
där de i dag har problem.
Landstingen ska lämna en årlig redovisning till regeringen om hur åtgärdsplanen genomförs. Senast den 1
december 2002 och 2003 ska regeringen och Landstingsförbundet göra en avstämning för att se hur de avsatta pengarna har använts och hur väntetiderna, antalet
behandlingar och väntetidsregistreringen påverkats.
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Familjemedicinskt institut inrättas

Biobanker regleras

Som en följd av den nationella handlingsplanen för
utveckling av hälso- och sjukvården föreslog regeringen
i november i en proposition att ett familjemedicinskt
institut ska inrättas. Institutet blir ett centrum för
kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvårdens alla olika verksamheter och för alla personalkategorier. Institutet har inrättats som en ideell
förening med staten, Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet som medlemmar.

Vävnadsprover eller blodprover från enskilda människor
kan samlas i biobanker. Proverna sparas ofta för fortsatt
diagnostik och behandling av den enskilde patienten och
kan även göras tillgängligt för forskning. Men patienten
bör veta att proverna lagras på ett sådant sätt att dennes integritet skyddas. Hittills har det inte funnits lagar
för hur biologiskt material ska hanteras, men regeringen
överlämnade i december ett lagförslag om biobanker i
hälso- och sjukvården till riksdagen.
Enligt förslaget måste den enskilde i framtiden
samtycka innan vävnadsprover samlas in och förvaras.
Om proverna ska användas i forskningssammanhang
ska detta föregås av en forskningsetisk prövning.

Kontroll över läkemedelskostnader
Kostnaderna för läkemedel ökar och under 2000 var
kostnaden för läkemedelsförmånen knappt 15,6 miljarder kronor. För att få bättre kontroll över kostnadsutvecklingen har regeringen i propositionen De nya läkemedelsförmånerna (december 2001) föreslagit
– att en ny självständig myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden, bl.a. ska besluta vilka läkemedel
som ska ingå i förmånssystemet och ansvara för
prisreglering i fråga om läkemedel och andra varor
som ingår i läkemedelsförmånerna,
– att läkemedel som lämnas ut mot recept i huvudsak
ska bytas ut mot billigaste likvärdiga läkemedel (en
form av generisk substitution) som ﬁnns tillgängligt
på det enskilda apoteket.
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Genetisk integritet
Genetisk information om människor kommer i vissa fall
att kunna ge besked om en person senare i livet kan
komma att drabbas av en ärftlig sjukdom. Den kunskapen kan vara av nytta för individen, men kan också
komma att missbrukas av andra. Informationen kan
dessutom beröra släktingar till den som undersöks.
Utredningen om genetisk integritet påbörjade sitt
arbete under året. Uppdraget är att bedöma och lämna
förslag på en rad frågor i samband med genetiska undersökningar av människor. Utredningen ska också behandla
frågor om kommersialisering av genetiska undersökningar, riktlinjer för genetiska undersökningar av barn m.m.
Arbetet ska vara avslutat under första delen av 2003.
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Fler möjligheter att behandla ofrivillig
barnlöshet
Vid provrörsbefruktning ska behandling även få ges
med ägg eller spermier från utomstående, dvs. från
andra än paret som genomgår behandling. Både ägg
och spermier får dock inte samtidigt komma från
utomstående. Vem som helst ska få ge ägg eller spermier om läkare ﬁnner givaren lämplig. Det föreslås i
ett nytt lagförslag. Lagrådsremissen om behandling av
ofrivillig barnlöshet överlämnades under hösten till
lagrådet och en proposition i frågan överlämnas till
riksdagen i början av år 2002.
Vidare föreslås att en uttrycklig deﬁnition av vem
som ska anses som ett barns mor förs in i föräldrabalken. Lagrådsremissen behandlar även frågor som rör
risker med provrörsbefruktning, införande av nya
behandlingsmetoder och behovet av uppföljning.

Bättre för barnfamiljer
Barnbidraget höjdes med 100 kronor per barn och
månad från januari 2001. Under våren beslutade riksdagen om en förlängning av föräldraförsäkringen med
30 dagar från 2002. En annan förbättring för barnfamiljerna som presenterades under året var att grundnivån i föräldrapenningen höjs med 60 kronor till 120
kronor per dag. Det gäller de dagar som utbetalas med
belopp som motsvarar förälderns sjukpenninggrundande inkomst. Förändringen gäller från den 1 januari
2002.
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Pensioner
I februari lämnades en kompletterande proposition om
vårt nya pensionssystem. Förslaget handlar om att
systemets skulder i princip inte ska få överstiga systemets tillgångar, så kallad automatisk balansering. Det
gör pensionssystemet ﬁnansiellt stabilt.
I slutet av maj lämnades propositionen om nya regler för bostadstillägg till pensionärer.

Ökad hälsa i arbetslivet
I mars lämnades propositionen om aktivitetsersättning
och sjukersättning i stället för förtidspension.
I december 2001 lämnade regeringen en proposition om reformering av arbetsskadeförsäkringen, som
skärptes 1993 och drastiskt minskade antalet godkända arbetsskador. Enligt det nya förslaget
– blir det lättare att få en skada godkänd som
arbetsskada i och med förändrade bevisregler,
– ska ärendenas prövning och beviljande hanteras
bättre,
– kommer kompensation för karensdagen att utbetalas,
– ska livräntan bättre följa löneutvecklingen än i dag.
Cirka 120.000 personer hade i slutet av 2001 varit
sjukskrivna under längre tid än ett år. Kraftfulla åtgärder behövs för att motverka den kraftiga ökningen av
sjukskrivning och andra tecken på ohälsa i arbetslivet.
I samband med budgetpropositionen i september presenterade regeringen ett brett åtgärdsprogram för ökad
hälsa i arbetslivet. Utredningen Handlingsplan för ökad
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hälsa i arbetslivet lämnade sin slutrapport i början av
januari 2002 (se även sid 16).
Det första halvåret präglades stort av arbetet med
mötena under ordförandeskapet. Det första stora
mötet under det svenska ordförandeskapet var jämställdhets- och socialförsäkringsministrarnas informella ministermöte i Norrköping i januari. Rubriken för
mötet var »Jämställdhet och socialförsäkringar – en
motor för tillväxt«. Övriga möten på socialförsäkringsområdet var ett expertmöte om pensioner samt
missoc-mötet som handlade om informationssystem
för socialförsäkringar.

Mot en ökad folkhälsa
Syftet med Sveriges folkhälsopolitik är att skapa en god
hälsa för alla. Därför pågår ett omfattande arbete med
att ta fram nationella mål för folkhälsan och en struktur för hur dessa mål ska följas upp. Arbetet ska
utmynna i en proposition som kommer att presenteras
under hösten 2002.
Indirekt tobaksreklam ska förbjudas och alla
restauranger och caféer ska ha områden där rökning är
förbjuden. Detta står i en proposition om tobak som
presenterades under året. Inom Världshälsoorganisationen (who) bedrivs förhandlingar om en ramkonvention om tobak.
Den svenska narkotikapolitiken bygger på en balans
mellan insatser som både ska minska efterfrågan och
begränsa tillgången på droger. Visionen är ett narkotikafritt samhälle. För att förstärka arbetet mot narkoti-
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kan har regeringen under hösten 2001 arbetat med att
ta fram en nationell handlingsplan mot narkotika.
På senare tid har folkhälsofrågorna blivit allt mer
tongivande också internationellt. Detta var tydligt
under Sveriges ordförandeskap i eu. I februari stod
Sverige i samarbete med eu som värd för Världshälsoorganisationens (who) europeiska ministerkonferens
om Unga och Alkohol, då 51 regeringar ställde sig
bakom en deklaration för att skydda Europas ungdomar från alkoholskador. I juni deltog Sverige i en
särskild session om hiv/aids i fn:s generalförsamling.
Det var första gången som generalförsamlingen träffades för att diskutera en sjukdom, och man antog en
deklaration för gemensamma insatser för att bekämpa
hiv/aids.

Socialdepartementets verksamhet omfattar den del
av välfärdspolitiken som syftar till att värna om medborgarnas ekonomiska trygghet vid vård och fostran
av barn, vid sjukdomar, föräldraledighet och handikapp samt i ålderdomen. Politiken ska ge förutsättningar för sociala tjänster och hälso- och sjukvård av
god kvalitet, anpassade efter människors behov. I
verksamheten ingår också att inom ramen för folkhälsoarbetet främja människors hälsa, förebygga
sjukdom och motverka hälsorisker. Departementet
rymmer även en samordningsfunktion för FN:s barnkonvention.
Till departementet hörde 16 myndigheter och två
statligt ägda bolag.
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FINANSDEPARTEMENTET (Fi)
Under 2001 genomfördes ett stort antal reformer.
Skolan, vården och omsorgen tillfördes ökade
resurser, barnbidraget höjdes o.s.v. Dessutom
sänktes skatten med inriktning mot låg- och
medelinkomsttagare.
Under 2001 presenterades även en rad nya
reformer för de kommande åren Regeringen satte
också upp ett nytt mål: att halvera antalet socialbidragsberoende fram till 2004. Dessutom infördes bidrag för att få fart på bostadsbyggandet,
framför allt i tillväxtregioner.
Annars var det inte minst ordförandeskapet i
EU som präglade arbetet på departementet. I
Ekofin, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, drev Sverige som ordförandeland frågor om
full sysselsättning inom EU, den åldrande befolkningen i Europa och utvidgningen av EU.

Ett halvår som ordförande i EU
Ordförandeskapet i eu präglade arbetet på Finansdepartementet årets första sex månader. Ett urval av
de framsteg som gjordes under denna tid är följande:
• Ett genombrott gjordes för målet om att eu ska nå
en integrerad ﬁnansmarknad 2005. Ett stort steg på
vägen var att medlemsländerna enades om att
lagstiftningen inom värdepappersmarknaden ska
snabbas på.
• Vid ett informellt Ekoﬁn-möte i Malmö samlades
för första gången ﬁnansministrar och centralbankschefer från 13 eu-länder och 15 kandidatländer i
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ett gemensamt möte. I samband med mötet arrangerade Finansdepartementet ett eu-torg riktat till allmänheten i Malmö.
• Det fortsatta arbetet med de allmänna riktlinjerna
för den ekonomiska politiken slogs fast. Riktlinjerna
uppdateras varje år och anger ramarna för den ekonomiska politik som medlemsländerna bör följa.
• Viktiga framsteg gjordes med det så kallade skattepaketet, som bland annat ska hindra skadlig skattekonkurrens mellan länder.
• En ekonomisk-politisk dialog med kandidatländerna
avslutade det svenska ordförandeskapet. Syftet var
att etablera ett nära samarbete med kandidatländerna redan innan de har blivit medlemmar.

Sverige och EU-arbetet
Aldrig förr har vikten av att världens ﬁnansiella aktörer
samarbetar varit tydligare. Terrordåden i usa i september ledde till ökat samarbete mellan internationella
ﬁnansiella institutioner. Internationella valutafonden,
Världsbanken och eu intensiﬁerade sina insatser mot
penningtvätt och ﬁnansiering av terroristaktiviteter.
På den europeiska kontinenten samarbetade öst
och väst allt närmare varandra. eu:s utvidgning pågår
och leder till samhällsekonomiska vinster. Dessa vinster kommer att vara större än kostnaderna för utvidgningen. Det visar en rapport från Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi, eso som publicerades
under året.
Sverige överlämnade sin årliga handlingsplan för sysselsättning till eu. Alla medlemsländer lämnar in sådaK A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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na planer. Handlingsplanen visar hur Sverige följer upp
eu:s sysselsättningsriktlinjer och rekommendationer.
Ett annat av eu:s instrument för att följa upp medlemsländerna är de så kallade konvergensprogrammen.
Med hjälp av dem övervakar eu ländernas offentliga
ﬁnanser. I det konvergensprogram som Sverige presenterade uppmärksammades hur de offentliga utgifterna
påverkas av en åldrande befolkning.
Sverige överlämnade också en rapport om ekonomiska reformer av produkt- och kapitalmarknader till
eu. Rapporten följer upp och går igenom hur Sverige
arbetar med eu -riktlinjerna för den ekonomiska politiken på Europas marknader.

Reformer i statsbudgeten
Tillväxten i svensk ekonomi mattades av i den kraftiga
internationella konjunkturnedgången. Men den offentliga skulden fortsatte att minska och stabila ﬁnanser
ledde till att det fanns utrymme för reformer och skattesänkningar i budgeten.
Finansdepartementet tog under året fram underlaget för statsbudgeten inför regeringsöverläggningar
och förhandlingar med vänsterpartiet och miljöpartiet.
Departementet hade också huvudansvaret för den ekonomiska vårpropositionen, budgetpropositionen och
årsredovisningen för staten. Förutom förslag till budgetramar och utgiftstak innehöll vårpropositionen ﬂera
viktiga reformer, t.ex.
– förbättrad arbetsskadeförsäkring,
– höjt golv och tak i a-kassan,
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– maxtaxa i äldreomsorgen,
– ytterligare resurser till vården.
I budgetpropositionen föreslogs insatser såväl i form av
utgiftsreformer som skattesänkningar.
Parallellt vidareutvecklades verktygen för den ekonomiska styrningen och resultatstyrningen av statlig
verksamhet. Departementet lade också fram underlag
till eu-budgeten.

Nya skatteförslag
Den gröna skatteväxlingen fortsätter. Under året lades
förslag om att miljörelaterade skatter höjs och skatter
på arbete sänks. Men regeringen presenterade många
ﬂer skatteförslag, bl.a.
– ytterligare steg i inkomstskattereformen, som innebär att alla löntagare i dag kompenseras för tre fjärdedelar av den allmänna pensionsavgiften,
– en särskild begränsningsregel som minskar fastighetsskatten för hushåll med låga inkomster,
– systemet med årlig omräkning av taxeringsvärdena
slopas stegvis och ersätts med förenklade fastighetstaxeringar mellan de allmänna fastighetstaxeringarna,
– skattesatsen för fastighetsskatten sänks och fribeloppen för förmögenhetsskatten höjs.
Annat som ger mer över i plånboken är skatteminskning för fackföreningsavgifter, sänkt förmånsskatt för
miljöbilar och slopad moms på böcker och tidskrifter.
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Snabbare banköverföring

Sporrar för ökat bostadsbyggande

Den nya elektroniska tekniken verkar bara delvis
anammas av bankerna. Betalningar banker emellan tar
fortfarande alldeles för lång tid och det är bankkunden
som förlorar på att behöva vänta. I slutet av året gav
därför regeringen Finansinspektionen i uppdrag att se
över överföringstiden av betalningar mellan banker.
Dessutom utarbetades ett förslag till nya regler för
utgivning av elektroniska pengar. Elektroniska pengar
kan t.ex. vara olika former av kort som kan användas
som betalningsmedel hos ﬂer säljare både på Internet
och i butiker.

Flera bolag förvaltas inom Finansdepartementets ägaransvar. Departementet fortsatte att utveckla förvaltningen av dessa. Vid kvartalsmöten och årliga strategimöten följs bolagen upp och utvärderas. Här är några
av 2001 års förändringar:

Bostadsbyggandet måste öka. I Stockholm och andra
tillväxtregioner råder det stor brist på bostäder. Under
året togs ﬂera steg för att öka byggandet, framför allt i
tillväxtregionerna. Bl.a. infördes investeringsbidrag för
byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Ett
annat bidrag infördes för ekologiska åtgärder i nyproducerade hyresbostäder. För att främja utveckling av
teknik som sänker byggkostnaderna inrättades ett
Byggkostnadsforum vid Boverket som ska förmedla
kunskaper och främja innovationer.
Regeringen föreslog en lag om en ny upplåtelseform
– kooperativ hyresrätt. Det är en mellanform mellan
vanlig hyresrätt och bostadsrätt där de boende har
större inﬂytande än vid vanlig hyresrätt. Förslag om en
ny lag om allmännyttiga bostadsföretag lades också
fram, liksom om en ny myndighet som ska ersätta
Bostadsdelegationen. Myndigheten får i uppdrag att ge
fortsatt statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsbolag.

• Regeringen ﬁck bemyndigande att sälja Svenska
Lagerhus ab.

Ökat regionalt inflytande

Förändringar för statliga bolag

• Svenska Spel öppnade de första internationella
kasinona i Sundsvall och Malmö.
• Fastighetsbolaget Vasallen förvärvade ytterligare
regementsområden.
• Vin & Sprit ab bildade ett gemensamt ägt distributionsbolag med Jim Beam Brands och blev delägare i
distributionsbolaget Maxxium.
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Vilken makt ska regionerna ha och hur ska de samverka? Olika försöksmodeller ﬁnns runtom i landet. Regeringen föreslår att Kalmar läns försöksmodell med förändrad ansvarsfördelning mellan stat–kommun permanentas och öppnas för samtliga län. Det blir därmed
möjligt med större kommunalt och regionalt inﬂytande
i hela landet.
Län med andra försöksmodeller – Gotlands, Skåne
samt Västra Götalands län – föreslås få fortsätta med
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dem fyra år till. Förslagen presenterades i en proposition om regional samverkan och statlig länsförvaltning
som föreslår just decentralisering av inﬂytande till
regionala politiker.

Översyn av utjämning mellan kommuner
Vissa ekonomiska orättvisor mellan kommuner och
landsting försöker staten utjämna med hjälp av det
kommunala utjämningssystemet. Syftet med utjämningssystemet är att ge alla kommuner och landsting
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Under året
genomfördes förändringar i systemet. Regeringen
beslutade också att tillsätta en utjämningsutredning.
En skrivelse om den kommunala utvecklingen överlämnades till riksdagen, och en arbetsgrupp, som ska öka
samverkan mellan kommuner, avrapporterade sitt arbete. Under hösten lämnades dessutom tre utredningar:
om en kommunal databas, om kommunkontosystemet
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och om god ekonomisk hushållning i kommuner och
landsting.

Finansdepartementets huvuduppgift är att arbeta för
att de av regeringen och riksdagen uppsatta målen för
den ekonomiska politiken uppfylls. Arbetet ska skapa
förutsättningar för goda offentliga finanser i enlighet
med de uppsatta målen – en hög och uthållig tillväxt
samt ökad sysselsättning.
Finansdepartementet ansvarade under år 2001 för
den ekonomiska politiken, statens budget, skattepolitik, tullar, bank-, försäkrings- och värdepapperslagstiftning, statliga spel och lotterier, vissa statliga bolag,
bostadspolitik, länsförvaltning och regionala frågor,
kommunal ekonomi och internationellt ekonomiskt
arbete.
Till departementet hör 17 centrala myndigheter, 30
regionala myndigheter och 16 företag som ägs av staten.
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET (U)
Sjösättning av ett omfattande antimobbningsprojekt och införande av ett nytt studiestödssystem från 1 juli. Det var två händelser inom
Utbildningsdepartementets verksamhet under
2001 som rörde skola och högskola. På förskoleområdet förbereddes maxtaxan, som skulle börja
gälla vid årsskiftet 2001/02.
Under året enades EU-länderna för första
gången om framtidsmål för sina utbildningssystem. Det skedde under det svenska ordförandeskapet. Andra centrala frågor, såväl nationellt som
i EU, var livslångt lärande och ökat internationellt
högskoleutbyte.

Resultat under ordförandeskapet
Högre kvalitet på all utbildning och bättre tillgänglighet till högre utbildning för alla eu:s medborgare. Det
är nya framtidsmål för utbildningssystemen i eu-länderna. Utbildningsministrarna enades i februari 2001
om de gemensamma målen, som kommer att guida den
fortsatta utbildningsdiskussionen på Europanivå under
de kommande tio åren. Det är första gången i utbildningsministerrådets 30-åriga historia som gemensamma mål för utbildningssystemen sätts upp.
Vid eu:s toppmöte i Stockholm i mars lyftes biotekniken fram som ett område där ökade satsningar är
önskvärda. Stats- och regeringscheferna vill stärka den
europeiska biotekniksektorns konkurrenskraft och stimulera den demokratiska diskussionen om de etiska frågorna i bioteknikutvecklingen. Etik och bioteknik var
också temat för en forskningskonferens i juni i Umeå.
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eLearning i skolan och i vuxenutbildningen var temat
för det svenska ordförandeskapets allra sista ministermöte i Riga i slutet av juni. Utbildningsministrarna vill
öka tillgängligheten till informations- och kommunikationsteknik i Europas skolor, delvis inﬂuerade av den
svenska satsningen på it i skolan (itis). Det handlar
bl.a. om
– att stimulera användningen av it som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen,
– att öka tillgången till hård- och mjukvara,
– att utveckla gemensamma europeiska nätverk och
portaler som exempelvis European Schoolnet.
Alla eu-länder har i dag problem med att locka ungdomar till utbildningar särskilt inom naturvetenskap
och teknik. Vid det informella utbildnings- och forskningsministermötet i Uppsala initierade ordförandeskapet en diskussion om att på ett bättre sätt stimulera ungas intresse för högre utbildning i allmänhet
och för lärarutbildning och för teknik och naturvetenskap i synnerhet. Behovet av att rekrytera kvinnor till
tekniska och naturvetenskapliga studier lyftes särskilt
fram. eu-ländernas utbildnings- och forskningsministrar kom överens om att åtgärder för att stimulera
rekryteringen till utbildning måste omfatta en förnyelse av pedagogiken och goda kontakter med arbetsliv och industri inom hela utbildningssystemet.
Som ordförandeland förde Sverige diskussionen om
»Science and society« (Vetenskapen, samhället och medborgarna) vidare. Med »Science and society« menas att
forskning och forskningsresultat förs ut och diskuteras i
samhället. Temat var en huvudfråga vid det informella
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ministermötet i Uppsala, där fokus låg på nödvändigheten att skapa en öppen och bred debatt om de många
nya etiska frågor som forskare och beslutsfattare ställs
inför. Skolans sätt att hantera dessa frågor kommer att
påverka de ungas attityder och allmänhetens tilltro till
forskning, och teknik kommer att påverka de nya generationernas intresse för att inleda en forskarkarriär. Det
är viktigt att både forskarsamhället och näringslivet
aktivt deltar i den fortsatta debatten.
Studenternas och elevernas inﬂytande över utbildningens form och innehåll uppmärksammades på ett
helt nytt sätt under det svenska ordförandeskapet.
Europas förenade studentkårer (esib) deltog i diskussionen, och svenska studentrepresentanter fanns med
vid det informella utbildnings- och forskningsministerrådet i Uppsala i mars. Ordförandeskapet gav också
förutsättningar till att ett europeiskt studentmöte
kunde hållas i Göteborg i slutet av mars. Studentföreträdare deltog också aktivt vid utbildningsministermötet i Prag i maj.

Vuxnas lärande
Lärandet kan inte längre avgränsas till ungdomsåren.
Kraven på ﬂexibilitet och förändring är stora inom
såväl arbetslivet som samhället i övrigt. Lärandet blir i
allt högre grad en daglig och ständig följeslagare. I propositionen om vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen som regeringen presenterade i februari
2001 föreslogs mål och strategier för hur vuxnas lärande – vid sidan av högskoleutbildning – ska förverkligas i
ett samhälle som präglas av livslångt lärande.
Det mål som regeringen föreslog och som sedan
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riksdagen ställde sig bakom är att alla vuxna ska ges
möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin
kompetens i syfte att främja personlig utveckling,
demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.
Det livslånga lärandet är i grunden ett individuellt
projekt. Samhällets insatser måste alltså utgå från de
enskilda individernas behov. Möjligheterna till lärande
och stödet till detta måste ﬁnnas när och där medborgaren behöver och söker ny kunskap. Han eller hon
måste i möjligaste mån själv kunna bestämma innehåll,
tidpunkt och form.
Inom eu betonade utbildningsministrarna vikten av
livslångt lärande i sin rapport inför toppmötet i Stockholm under det svenska ordförandeskapet.

Likvärdiga villkor ska skapas
Fristående eller kommunal skola? Oavsett vilket så har
barn och ungdomar rätt till en likvärdig utbildning av
hög kvalitet. För eleverna ska det inte vara någon skillnad mellan skolor som drivs i offentlig och kommunal
regi. Syftet med propositionen Fristående skolor, som
regeringen lade på riksdagens bord den 23 oktober, är
att skapa sådana lika förutsättningar.
Antalet fristående skolor ökar. Likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala och fristående skolor är
en förutsättning för verklig valfrihet, särskilt för elever
från ekonomiskt svaga grupper eller elever som är i
behov av särskilt stöd. Förslaget innebär att friskolor
inte längre ska kunna ta ut några avgifter för utbildningen eller några särskilda anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter.
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I likhet med kommunala skolor ska fristående skolor
bli skyldiga att anställa behöriga lärare, förskollärare
och fritidspedagoger.
Skolverket ska svara för tillsynen av fristående skolor. Men kommunerna ska ha full insyn i skolans verksamhet samt följa upp och utvärdera den. Bestämmelser bör införas om att varje fristående skola ska lämna
en ekonomisk redovisning till Skolverket och till kommunen.

Bra skolmiljö förutsättning för lärande
Elevhälsa bör ses som ett eget verksamhetsområde där
skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser
samverkar på ett nytt sätt. Det är en grundtanke i
regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet,
som presenterades för riksdagen den 19 oktober.
Elevernas framgång och svårigheter är ofta resultat av
den samlade livssituationen och därför måste alla som
träffar eleverna ta ett gemensamt ansvar och utnyttja
resurserna över gränserna, både inom och utanför skolans väggar.
Det elevvårdande arbetet i skolan har ofta fått en
ensidig inriktning mot problem. Arbetet med elevhälsa
bör så långt som det är möjligt vara förebyggande och
hälsofrämjande och inrikta sig mer på friskfaktorer än
riskfaktorer. Elevernas inﬂytande över sin arbetsmiljö
ska förtydligas och stärkas. En bra skolmiljö är en
förutsättning för en god fysisk och psykisk hälsa vilket
i sin tur är en förutsättning för att kunna ta till sig
kunskaper.
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Tillsammans – mot mobbning
Mobbning är ett av de stora problemen i skolan idag.
Men det går att göra något åt det. Skolminister
Ingegerd Wärnersson har tagit initiativ till ett nationellt antimobbningsprojekt som startade under 2001.
Idén är att samla alla goda krafter som arbetar i och
utanför skolan för att motverka mobbning och kränkande behandling. Alla Sveriges skolor har inbjudits att
delta i projektet, där Utbildningsdepartementet samverkar med bl.a. bris, Elevorganisationen, Rädda
Barnen, Lärarförbundet, Skolverket, Sveriges förenade
elevråd – svea, Ungdomsstyrelsen, ur m.ﬂ. Målgruppen är skolpersonal men även elever och föräldrar.
I projektet ingår bl.a. en informationsfolder för föräldrar som spridits i mer än en halv miljon exemplar.
Den har också översatts till samiska, ﬁnska, bosniska,
arabiska och albanska. I oktober öppnades webbplatsen
www.tillsammans.gov.se. Den fungerar som en verktygslåda, inspirationskälla, informationskanal och mötesplats.
Projektet har genomfört nationella konferenser med
ca 5.000 deltagande elever och lärare från Sveriges skolor. Lokala aktiviteter med teater, kamratstödjare,
trygghetsteam och samtal har genomförts på skolor
över hela landet. Projektet fortsätter till hösten 2002.

Öppna högskolan
I regeringens proposition Den öppna högskolan som
antogs av riksdagen i december, presenterades ett stort
antal förslag för att öka mångfalden i högskolan och
främja ett livslångt lärande. Propositionen innehåller
såväl förslag till lag- och regelförändringar som stora
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resurstillskott. Totalt satsas mer än 875 miljoner kronor under tre år.
Den kraftiga utbyggnaden av högskolan med cirka
100.000 nya platser mellan 1997 och 2003 har skapat
starka högskolor som fungerar som kraftcentrum i
varje län. Utbyggnaden i sig har också minskat den
sociala snedrekryteringen. Drygt hälften av de 300.000
studenterna vid landets universitet och högskolor har
föräldrar som inte har läst på högskola.
Men högskolorna bör bli än mer aktiva att rekrytera nya grupper till högre utbildning. En rekryteringsdelegation med 120 miljoner kronor till förfogande
under tre år ska stimulera högskolornas arbete med
breddad rekrytering. Arbetet med breddad rekrytering går hand i hand med högre krav på kvalitet och
pedagogisk förnyelse. Pedagogisk utbildning blir obligatorisk för alla lärare inom högskolan.
Ett förbud mot diskriminering utgör basen för det
fortsatta arbetet för en öppen högskola som behandlar
alla lika. I en separat proposition föreslogs under året
en helt ny lag som ska ge studenterna bättre skydd mot
diskriminering och trakasserier. Lagen förbjuder diskriminering på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder. Studenterna får också möjlighet att driva ett diskrimineringsfall vidare med hjälp av någon av de fyra ombudsmännen.
Genom inrättandet av ett svenskt nätuniversitet
ges människor nya möjligheter att studera på högskolan
oavsett var de bor och på tider som passar dem. I
nätuniversitetet samarbetar universitet och högskolor
över hela landet för att vidga och bredda utbudet av
nätbaserade distansutbildningar. För att ge kommuner
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bättre möjligheter till ett tätt samarbete med universitet och högskolor satsas sammanlagt 150 miljoner på
tre år i en delegation för regional samverkan.

Ökat internationellt utbyte
Sverige ska ses som ett attraktivt studieland för studenter från hela världen. Högskolan behöver impulser
utifrån och ett ständigt ﬂöde av ny kunskap. Rörligheten av studenter och lärare inom och utom Europa
bör öka. I dag studerar cirka 33.000 svenska studenter
med studiemedel utomlands – det motsvarar ett stort
svenskt universitet. Svenska institutet får i uppdrag att
etablera ett samordningsorgan för informations- och
marknadsföringsinsatser för att öka kunskapen om och
intresset för Sverige som utbildningsland. Studenternas
möjligheter att få tillgodoräkna studier från andra
lärosäten i andra länder ska också underlättas.
eu:s utbildningsministrar antog under det svenska ordförandeskapet en rekommendation om rörlighet för
studerande och lärare i unionen. Det är ett viktigt steg
för eu, men framförallt för alla studerande och lärare i
unionen. Rekommendationen innebär bl.a.
– att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att
erkänna utbildning och praktik från andra medlemsländer,
– att genom ekonomiskt studiestöd underlätta rörlighet att uppmuntra till studier i ﬂera eu-språk,
– att underlätta informationsspridning om utbildningar och praktikmöjligheter.
Människors möjlighet att studera i andra länder var
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huvudfrågan även vid det utbildningsministermöte
som Sverige ledde i Prag i maj. Förutom utbildningsministrarna deltog studenter och universitetsföreträdare från hela Europa vid mötet i Prag.

Nya anslag till forskningen
Tillgången till ny kunskap och förmågan att använda
den spelar en allt större roll för tillväxten och välfärden. Anslagen till forskning och forskarutbildning ökar
därför med 1,5 miljarder kronor under perioden
2000–2004.
I propositionen Forskning och utveckling i samverkan
i innovationssystemet utvecklar regeringen sin politik om
behovsmotiverad forskning. Regeringen anser att staten
ska medverka till en fortsatt omstrukturering av industriforskningsinstituten. För att främja arbetet med att
omsätta forskningsresultat i praktiska tillämpningar
föreslås universitet och högskolor få bilda holdingbolag
efter regeringens godkännande. Propositionen var ett
departementsövergripande samarbete mellan
Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet.
Under det svenska eu-ordförandeskapet tog diskussionen om förslaget till ett nytt ramprogram för forsk-
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ning fart, som ska löpa åren 2002–2006. Europeiska
kommissionens förslag presenterades i slutet av februari och diskuterades både av forskningsministrarna
och i forskarsamhället. Det pågående arbetet med att
utforma eu-ﬁnansieringen av forskning handlar om hur
vi inom eu genom frivillig samverkan och nätverksbyggande ska kunna hitta bättre former för att tillsammans utnyttja de stora resurser som står till forskningens förfogande. Under det svenska ordförandeskapet
gavs de blivande EU-länderna, kandidatländerna, möjlighet att delta i arbetet inför det nya ramprogrammet.

Utbildningsdepartementets ansvarsområde omfattade
under år 2001 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, högskoleutbildning (grundutbildning och forskarutbildning) och forskning
samt myndigheter inom Utbildningsdepartementets
område. Departementet ansvarar också för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier.
Vidare ingår i området den särskilda vuxenutbildningssatsningen – kunskapslyftet – och försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning.
Till departementet hörde 84 myndigheter.
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET (Jo)
Säkra livsmedel och djurskydd var i fokus under
året. Som EU-ordförandeland nådde Sverige bland
annat framgångar i frågor om livsmedelsmyndigheten och djurskyddskrav vid svinhållning och vid
djurtransporter.
BSE-krisen tilltog under 2001. EU fattade en
rad beslut för att hindra den fortsatta spridningen.
Som enda EU-land klarade sig Sverige undan
BSE-fall.

Ordförandeskapet i EU
Både bse och mul- och klövsjukan blev högaktuella frågor när Sverige var eu-ordförande. Åtgärder för att
komma till rätta med dessa sjukdomar diskuterades
och beslut fattades inom alla institutioner och på alla
nivåer. Det blev tydligt hur alla delar som hör livsmedelskedjan till måste vägas in i och kontrolleras för
såväl konsumenternas som djurens skull.
Just denna helhetssyn på livsmedelskedjan var
Sveriges övergripande prioritering inom jordbruks-, livsmedels- och ﬁskeripolitiken som ordförandeland.
Djurskyddsfrågor kom också allt mer i fokus. Sverige
lyckades driva på viktiga beslut om djurskyddskrav vid
svinhållning och rådsslutsatser om djurtransporter.
Initiativet till en öppen debatt om djuretik var också
lyckat. Dessutom diskuterade eu-länderna den framtida ﬁskeripolitiken, som måste hantera problemen
med bl.a. överutnyttjade ﬁskbestånd. Utgångspunkten
var ett diskussionsunderlag från Europeiska kommissionen om hur den gemensamma ﬁskeripolitiken ska
utformas.
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eu-ministrarna på jordbruks- och ﬁskeområdet
antog slutsatser om fortsatt integrering av miljöhänsyn
och hållbar utveckling på sina områden. De antog även
slutsatser om biologisk mångfald inom både jordbruk
och ﬁske samt om en aktionsplan för ekologisk produktion inom jordbruk.
Med anledning av ordförandeskapet hölls ﬂera konferenser i Sverige, bl.a. en internationell djurskyddskonferens och eu Equus 2001, där hästens betydelse i dagens samhälle diskuterades. På konferensen
Food Chain 2001 i Uppsala diskuterade ﬂera hundra
forskare, tjänstemän från ministerier och myndigheter
i eu och företrädare för intresseorganisationer helhetssynen på livsmedelskedjan. Säker, hållbar och etisk var
nyckelorden i diskussionen, som följdes upp av eu: s
jordbruksministrar på ett informellt möte i Östersund
i april.

Säkrare livsmedel och friskare djur
Frågan om säkra livsmedel var högaktuell under 2001.
Inom eu fortsatte det redan påbörjade arbetet för livsmedelssäkerhet:
• Ett beslut fattades om att bilda en europeisk livsmedelssäkerhetsmyndighet.
• En ramlag för livsmedel och foder till livsmedelsproducerande djur, gemensamma regler för livsmedelshygien, zoonoser (smittoämnen som kan
föras mellan djur och människa), genetiskt modiﬁerade livsmedel och foder, kosttillskott samt förbättrad märkning av livsmedel behandlades.
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• Beslut om fem så kallade vertikala livsmedelsstandarder, som gäller mjölkpulver, honung, socker, juice
och sylt / marmelad, togs i december 2001.
Djurfrågorna blev också centrala under året och ﬁck
allt större betydelse i samhällsdebatten. Vad ger vi
egentligen våra djur för foder? Hur ser djurskyddet ut?
Vad sker vid våra slakterier och hur kontrolleras köttet? Det är frågor som seglat upp både i politiken och i
konsumenternas medvetande. Andra djurfrågor rör
djurens hälsa och hur djuren och det animaliska avfallet hanteras.
Under året togs viktiga beslut gällande till exempel
främmande ämnen i foder och hur foder ska märkas
och kontrolleras. När bse-krisen blev akut handlade
kommissionen snabbt och presenterade en rad åtgärdsförslag. Rådet fattade beslut om ett förbud mot
användning av kött- och benmjöl som foder till livsmedelsproducerande djur. Från den 1 juli skärptes
bestämmelserna med krav på att såväl samtliga riskdjur som normalslaktade djur skulle testas i alla medlemsländer. Sverige, Finland och Österrike, som inte
hade haft några fall av bse, ﬁck ett undantag. För
svensk del innebar detta att alla riskdjur samt 10.000
nötkreatur i normalslakten ska testas per år. Totalt
genomfördes 28.000 tester i Sverige under året. Sverige
är nu det enda land i eu som inte har drabbats av
något bse-fall.
Men det var inte bara bse som satte skräck i eu:s
köttproducenter. I februari bröt mul- och klövsjuka ut
i Storbritannien. Den spred sig till Irland, Frankrike
och Nederländerna. Totalt rapporterades 2.030 ut-
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brott. Cirka 4 miljoner djur avlivades, varav drygt 3
miljoner var får.
För att återställa balansen på marknaden efter kriserna med bse och mul- och klövsjuka fattade eu
beslut om strukturella åtgärder, bl.a. minskades djurkvoterna för köttproducenterna.

Avtal som gynnar växtförädling
Bioteknikens framsteg har gjort det möjligt att kunna
ta patent på växters gener. Men alla länder har behov
av att kunna ta del av jordens gemensamma växtgenetiska resurser. Växtförädling och forskning om t.ex.
bättre grödor är livsviktigt för ﬂera länder och bidrar
till ökad livsmedelssäkerhet. Samtidigt med denna
utveckling har Konventionen om biologisk mångfald
inneburit att genetiska resurser hamnat under ländernas egen bestämmanderätt. Hur ska forskare och växtförädlare få tillgång till växtgenetiska resurser från
andra länder?
I sju år har det förts mycket besvärliga förhandlingar om frågan. Men i november antogs det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser av fao:s
konferens. Under ordförandeskapshalvåret drev Jordbruksdepartementet på starkt i förhandlingarna för att
komma fram till en uppgörelse.
Kärnan i det nya fördraget är ett multilateralt
system som innebär förenklad tillgång till de växtgenetiska resurser som ingår i systemet och ett nyttofördelningssystem när de används.
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Informationssatsning
om Sveriges urbefolkning samerna
Det pågår ett upplysningsarbete om Sveriges urbefolkning. Sedan ett år sker en informationssatsning som ska
öka kunskapen om och förståelsen för samerna som
Sveriges urbefolkning och samisk kultur. Förtroendet
mellan samer och icke-samer ska förbättras och diskriminering motverkas. Något som orsakat motsättningar
har t.ex. varit frågan om var samernas renar ska få beta.
Hittills har projektmedel på cirka 3 miljoner kronor
till 13 projekt beviljats. Under året deltog samer på
bokmässan i Göteborg med ﬂera seminarier om samisk
litteratur och kultur. I Stockholm bjöds på jojkafton på
Södra teatern.
Satsningen ska pågå ytterligare tre år, och ett nationellt informationscentrum om samiska frågor ska
inrättas. Särskild kraft kommer att läggas på utbildningsväsendet, media och olika myndigheters informationsansvar.

Diskussion om reform av
jordbrukspolitik påbörjas
Jordbrukspolitiken i eu kännetecknas fortfarande av
gränsskydd, bidrag till den egna produktionen och
exportstöd. Det är en dyr politik, som omfattar närmare hälften av eu:s budget. Den påverkar dessutom
utvecklingen av jordbruket i u-länderna negativt.
Jordbrukspolitiken måste reformeras, men frågan är
hur. I Sverige har kraven på förändringar funnits i
många år. När frågan diskuterades av eu:s jordbruksministrar, i Östersund i april, slöt ﬂer länder upp
bakom reformlinjen.
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Men frågorna är svåra och vägen till en genomgripande reform mycket lång. Ett värdefullt bidrag i
debatten är rapporten Den nya produktionen – det nya
uppdraget, som handlar om den framtida europeiska
jordbrukspolitiken. Rapporten ligger till grund för de
förslag som nu bearbetas av en grupp inom Jordbruksdepartementet. Det arbetet sker både på kort och på
lång sikt – både inför den översyn som ska göras
2002–2003 och inför förhandlingarna om vad som ska
hända efter 2006 när eu:s nuvarande långtidsbudget
löper ut.
Under året fattades beslut om mindre ändringar av
olika delar av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Det gäller bl.a. marknadsordningar för socker, nötkött,
får- och getkött samt olivolja.

Förslag och utredningar
På hemmaplan överlämnade regeringen under året en
proposition om ändringar i lagen om provtagning på
djur och en om renbetning mellan Sverige och Norge.
Dessutom lämnades en skrivelse om användning av försöksdjur.
Utredningarna som påbörjades under året handlade
om djurförsöksetisk prövning, onödiga respektive långa
djurtransporter och utbetalning av jordbruksstöd i
euro. Det tillsattes även en utredning om det fria
handredskapsﬁsket som överlämnades i november.
Några andra utredningar som överlämnades till
jordbruksministern handlade om alternativmedicinsk
behandling av djur, ägande och struktur inom jord och
skog, förbränning av animaliskt avfall och en ny rennäringspolitik.
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Jordbruksdepartementet har ett brett verksamhetsområde och ansvarade under år 2001 bl.a. för
frågor som gäller jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, livsmedel, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, jakt och viltvård samt högre
utbildning och forskning inom de areella näringarna.
Till departementet hörde 12 myndigheter.
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KULTURDEPARTEMENTET (Ku)
Professionella författare, musiker och andra konstnärer ska kunna försörja sig på sitt arbete. Det är
en hörnsten i regeringens kulturpolitik. Men är
samhällets sociala skyddsnät anpassat till konstnärers villkor? En utredning tillsattes under 2001
som ska ta reda på det.
Året bjöd också på förslag om sänkt bokmoms,
lägre hyror för kulturinstitutioner och inrättande av
en ny myndighet: Forum för levande historia.
Informationssatsningen sedan 1997 ska permanentas.
Inom mediepolitiken var public service, digitalTV och barnreklam tre heta frågor. Det kom förslag
om fortsatt utveckling av public service och
utbyggnad av digital-TV.

Villkor för konstnärer kartläggs
Konstnärlig verksamhet kan vara en fri men ekonomiskt svår tillvaro. Hur ska professionella konstnärer
kunna försörja sig på sitt arbete? Frågan prioriteras
inom regeringens kulturpolitik. Det måste råda sådana
villkor att författare, musiker, skådespelare m.ﬂ. kan
försörja sig. Under året tillsattes en utredning som ska
kartlägga hur samhällets sociala skyddsnät är anpassat
till konstnärernas villkor, särskilt egenföretagande och
frilansande konstnärer. Statens åtaganden för tjänstepension för olika grupper av konstnärer ses också över.
I Europa ﬁnns olika lösningar för att förbättra konstnärers villkor. Under det svenska eu-ordförandeskapet
ville regeringen öka erfarenhetsutbytet om dem. Ett
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seminarium i Visby i månadsskiftet mars-april handlade om just villkoren för konstnärligt skapande i
Europa. Det var första gången konstnärerna själva, från
ett 30-tal länder, deltog vid ett eu-möte på den nivån.
Något som indirekt stöder vissa konstnärer är ökat
läsande. Regeringen fortsatte under 2001 att främja
både utgivning och distribution av kvalitetslitteratur.
För att få människor att läsa mer genomfördes olika
åtgärder under året, bl.a. fortsatte satsningen på skolbiblioteken och det beslutades att momsen på böcker
och tidskrifter sänks. En priskommission ska följa
utvecklingen och se vilka effekter sänkningen får.
Dessutom arbetade en parlamentarisk kommitté med
att lägga fram förslag till handlingsprogram för det
svenska språket.
Regeringen föreslog också att marknadshyrorna för
en rad kulturinstitutioner ersätts av kostnadsbaserade
hyror. Det gäller Operans, Dramatens, Nationalmuseums, Naturhistoriska riksmuseets och Historiska
museets huvudbyggnader. Hyrorna för dessa institutioner kommer därmed att minska med totalt 19,1 miljoner kronor.
De centrala museerna, Operan och Dramaten m.ﬂ.
ﬁck dessutom i uppdrag att årligen redovisa för vilka
ändamål och på vilka villkor de tar emot externa
bidrag eller sponsormedel. Regeringen vill kartlägga
vilken omfattning och reell betydelse kultursponsringen har.
En arbetsgrupp tillsattes under året med uppgift
att ta fram förslag till hur kvinnans roll i historien kan
få ett större genomslag i museernas verksamhet.
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Ny myndighet för levande historia
Rasism, antisemitism, främlingsﬁentlighet och andra
antidemokratiska krafter ska bekämpas. Arbetet för de
demokratiska värdena måste hela tiden ges ny näring.
Det framhöll kommittén Forum för Levande historia
när den överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2001. Informationssatsningen med samma
namn har pågått sedan 1997.
Kommittén föreslog att en ny myndighet – Forum
för levande historia – inrättas i Stockholm från och
med 2003. Den ska vara ett lättillgängligt kunskapscentrum, speciellt för skolungdom och lärare, och
arbeta med frågor som rör demokrati, tolerans och
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i
Förintelsen.

Arbetet med Nya Bibeln avslutat
Bibelkommissionen överlämnade sitt slutbetänkande –
den fullständiga Bibel 2000 – till kulturministern i
februari. Bibelkommissionens arbete, som inleddes
1972, är därmed avslutat.
Ett råd för kontakt med trossamfunden påbörjade
sin verksamhet under året.

Arkitekturens år
Till kulturpolitiken hör numera även arkitektur, form
och design. Regeringen hade utlyst 2001 till Arkitekturår. Arbetsgruppen för arkitektur, formgivning och
design fortsatte sitt arbete och hjälpte till att genomföra Arkitekturåret. Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i eu anordnades ett seminarium på
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temat Barn – Identitet – Arkitektur i maj i Stockholm,
där nio eu-länder redovisade nationella projekt.

Radio och TV för demokratins skull
Public service står i Sverige för radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Den ska ge alla, oberoende
av var i landet man bor, tillgång till ett allsidigt och
oberoende programutbud av hög kvalitet fritt från
reklaminslag. Public service-verksamheten organiseras
på lite olika sätt i eu:s medlemsländer, men på kulturministermötet i Falun i maj var länderna eniga om att
varje land har självbestämmande över denna verksamhet.
Regeringen överlämnade public service-propositionen Radio och TV i allmänhetens tjänst i mars till riksdagen. I den fanns förslag om
– tydligare riktlinjer för Sveriges Radios, Sveriges
Televisions och Sveriges Utbildningsradios programverksamhet som ska gälla från 1 januari 2002,
– ekonomiska förutsättningar för public service-företagen,
– ökad mångfald, mer kultur och ﬂer program för tvtittarna, plus public service på Internet.
I en promemoria, Ändrade regler om annonser i TVsändningar, föreslogs ändrade regler för när och hur
reklam ska få avbryta tv-program i reklamﬁnansierade
kanaler. Syftet är att förbättra publikens möjligheter
att ostört ta del av program. I dag lägger vissa kanaler
in program i andra program för att därigenom kunna
visa reklam enligt dagens regler.
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Digital-TV
En utbyggnad av marksänd digital-tv är ett politiskt
viktigt område. Fördelarna med att gå över från analog
till digital teknik är många – bättre bildkvalitet, ﬂer
kanaler i marknätet, möjlighet till interaktivitet. Dessutom blir det mycket billigare att sända digitalt. Att
sändningarna går via marknätet garanterar dessutom
att alla delar av landet nås. I november presenterade
Digital-tv-kommittén sitt slutbetänkande Digital-tv –
modernisering av marknätet. Den framhöll det orimliga i att behålla analoga system för tv-distribution när
alla andra typer av kommunikationssystem digitaliseras. Enligt kommitténs förslag ska moderniseringen av
marknätet fullföljas genom att
– de digitala sändningarna av public service-programmen byggs ut så att hela befolkningen kan ta del av
dem,
– det övriga sändningsutrymmet byggs ut så långt
som det är tekniskt och kommersiellt möjligt,
– de analoga marksändningarna avvecklas år 2007,
– aktörerna verkar för en öppen gemensam standard.

Medielandskap med fara för barn
De många tv-kanaler som ﬁnns i dag innebär större
risk för att barn och unga utsätts för olämpligt eller
rent av olagligt material. En tredjedel av eu:s medlemsländer har restriktioner när det gäller reklam riktad till barn och inga eu-direktiv ﬁnns på området.
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Sverige är ett av de länder som starkast värnar barns
skydd mot visst medieinnehåll, från våld till barnreklam. Den svenska regeringen ﬁck i september pris
från amerikanska organisationen scec (Stop
Commercial Exploitation of Children) för sitt arbete
inom eu när det gäller att förbjuda reklam riktad till
barn.
Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i eu
anordnades ett expertseminarium om barn och unga i
det nya medielandskapet i februari i Stockholm. Med
på mötet var även representanter för tv-företag och
för it-, dataspels- och reklambranschen. eu förbjuder
tv-program som allvarligt kan skada barns utveckling,
men i övriga branscher saknas regler för skydd av minderåriga. Tanken är att branscherna ska självreglera.

Kulturdepartementet ansvarade under år 2001 för
kulturpolitiken och mediepolitiken.
Kulturpolitiken omfattar bl.a. frågor om allmän
kulturverksamhet, teater, dans och musik, bibliotek,
litteratur och kulturtidskrifter, bild och form, konsthantverk, ersättningar och bidrag till konstnärer, film,
arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar, projektet
Levande historia, arkitektur, formgivning och design,
trossamfund samt forskning inom kulturområdet.
Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och ungdom från skadligt
innehåll i massmedierna.
Till departementet hörde 25 myndigheter och ca
35 institutioner och stiftelser samt fyra bolag med
statligt ägande.
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MILJÖDEPARTEMENTET (M)
EU-toppmötet i Göteborg blev en stor framgång miljömässigt. Även i andra sammanhang skördade
Sverige framgångar på miljöområdet som ordförandeland. Miljödepartementets arbete dominerades av
ordförandeskapet första halvåret 2001.
På hemmaplan presenterades under året tre
betydande propositioner om kemikalier, miljömål
och klimat. Förslagen innebär att farliga ämnen ska
fasas ut, att 15 miljömål ska uppnås inom en generation och att Sverige ska minska sina utsläpp av
växthusgaser.

Miljöhänsyn på alla områden
Under det svenska ordförandeskapet fördes miljöarbetet i eu framåt väsentligt. Ministerrådet fattade beslut
i alla de miljöfrågor som Sverige prioriterat, vilket var
en stor framgång. Prioriteringarna var: ett nytt miljöprogram för eu, arbetet mot klimatförändringar,
kemikaliepolitiken och miljövänligare produkter. Vid
toppmötet i Göteborg antog dessutom stats- och regeringscheferna en strategi för hållbar utveckling.
Strategin innebär att miljöfrågor nu jämställs med ekonomiska och sociala frågor samt att hållbar utveckling
blir en återkommande fråga på vårtoppmötena inom
eu. Hållbar utveckling – att tillgodose vår generations
behov utan att ge avkall på behoven för kommande
generationer – är ett grundläggande mål för eu.
För att genomföra eu:s miljöpolitik och strategi för
hållbar utveckling måste miljötänkande integreras på
alla eu:s politikområden. Under det svenska ordförandeskapet behandlade ministerråden för jordbruk, ﬁske,
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inre marknad, utvecklingsfrågor, allmänna frågor och
utrikespolitik, transport, energi och industri, hur de
ska integrera miljöfrågor i sin verksamhet.
Andra framsteg under det svenska eu-ordförandeskapet var miljöförhandlingarna med fem blivande euländer. Slovenien, Estland, Tjeckien, Ungern och
Litauen avslutade sina miljöförhandlingar med eu provisoriskt, vilket var ett genombrott för miljöförhandlingarna och en avsevärd framgång för det svenska ordförandeskapet.

Nytt miljöhandlingsprogram i EU
Vid eu:s miljörådsmöte i juni antog rådet en gemensam
ståndpunkt om ett nytt miljöhandlingsprogram för eu.
Det innehåller riktlinjer för eu:s miljöpolitik under tio
år från det att programmet träder i kraft. Programmet
ska bidra till att miljöhänsyn integreras i alla eu:s politikområden och bidra till att uppnå hållbar utveckling.
De fyra prioriterade områden som anges är:
– klimat,
– natur och biologisk mångfald,
– miljö, hälsa och livsmiljö,
– naturresurser och avfall.
För varje område ﬁnns mål för vad som ska uppnås
inom programperioden. Programmet blir färdigt först
när ministerrådet och Europaparlamentet enats om
hur det ska se ut efter så kallat förlikningsförfarande
under våren 2002.
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Arbetet mot klimatförändringar
Klimatfrågan hamnade i fokus för Sverige som eu-ordförande. usa beslutade i början av 2001 att lämna
Kyotoöverenskommelsen från 1997 om internationellt
samarbete mot klimatförändringar. Men eu:s medlemsländer kom överens om att hålla fast vid sina åtaganden i Kyotoprotokollet.
På ett klimatmöte i Bonn i juli 2001 kunde världens
länder – utom usa – efter tuffa förhandlingar enas om
hur klimatavtalet från Kyoto skulle tolkas. Eftersom
övriga länder enades så kunde inte usa:s vägran stjälpa
avtalet.
eu lyckades stå enat, vilket var betydelsefullt i förhandlingarna med resten av världen. En viktig förutsättning för att eu kunde agera samlat anses vara det
lyckade informella miljöministermötet i Kiruna i slutet
av mars.
I månadsskiftet oktober/november hölls ett klimatmöte i Marrakech, där världens länder kom överens om
detaljerna i Kyotoprotokollet.
I propositionen om en svensk klimatstrategi som
lämnades till riksdagen i slutet av november, föreslår
regeringen att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska
minska med fyra procent till år 2010 mot vad de var
1990. Åtagandet är betydligt större än vad som krävs
enligt Kyotoprotokollet. I propositionen ingår även att
riksdagen föreslås godkänna Kyotoprotokollet så att
det kan ratiﬁceras under 2002.
Sverige är också på väg att bryta kopplingen mellan
ekonomisk tillväxt och luftutsläpp. bnp har de senaste
tio åren ökat med 15 procent medan utsläppen av koldioxid varit i stort sett oförändrade. Det framgår av
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Sveriges tredje nationalrapport om klimat som överlämnades till fn:s klimatkonvention i november (se
även sid 17).

Kemikaliepolitiken
Det ﬁnns drygt 15 miljoner kemiska ämnen, varav ca
100.000 förekommer kommersiellt i världen. Men kunskap saknas om egenskaperna hos de allra ﬂesta kemiska ämnen som används på eu:s marknad i dag. Detta
har lett fram till en strategi för en ny kemikaliepolitik
på den gemensamma marknaden. Den kommer också
att utgöra en viktig del av eu:s strategi för hållbar
utveckling.
Miljörådet antog i juni slutsatser om den framtida
kemikaliepolitiken inom eu. De hjälper till att ändra
synsättet vad gäller kemikalier i eu. Vid miljörådet i
december antogs slutsatser om det fortsatta arbetet
med en översyn av reglerna för bekämpningsmedel.
Sverige ﬁck bl.a. gehör för
– vikten att samordna arbetet med den nya kemikaliepolitiken när en ny politik för bekämpningsmedel
utarbetas,
– att försiktighetsprincipen ska tillämpas och vara en
del av direktivet, dvs. att man ska ta hänsyn även
till icke bevisade risker,
– att se över hur substitutionsprincipen (att alltid
välja den minst farliga produkten när det ﬁnns
alternativ) kan införas i direktivet och att det reviderade direktivet ska innehålla kriterier och principer för godkännande av verksamma ämnen i
bekämpningsmedel.
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I maj i Stockholm tog världssamfundet ett stort steg i
kampen mot en mycket farlig kategori kemikalier. Till
kategorin hör våra värsta miljögifter – pcb, ddt och
dioxiner. Vid en mellanstatlig konferens undertecknade många av världens länder en konvention om att fasa
ut långlivade organiska föroreningar, så kallade pop:s
(Persistent Organic Pollutants). Totalt 111 länder och
Europeiska gemenskapen har hittills undertecknat och
två länder har ratiﬁcerat konventionen, som kallas
Stockholmskonventionen [www.chem.unep.ch/sc].
Sverige var en av initiativtagarna och en av de mest
pådrivande aktörerna bakom den. Till en början
omfattar Stockholmskonventionen tolv ämnen eller
ämnesgrupper. Målet inom eu är att ratiﬁcera konventionen så snart som möjligt och helst före världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg i september 2002.
Regeringen lämnade proposition Kemikaliestrategi
för en giftfri miljö till riksdagen under året. I den föreslås hur och vilka särskilt farliga ämnen som ska fasas
ut och att varor förses med miljö- och hälsoinformation. Förslaget innebär också att riktvärden för minst
100 kemiska ämnen tas fram utifrån ett miljö- och
hälsoperspektiv och att det utarbetas indikatorer som
kan mäta hur riskerna med kemikalier minskar.

Miljövänligare produkter
EU:s miljöministrar antog även en rad slutsatser om en
integrerad produktpolitik (ipp). Integrerad produktpolitik innebär att produkters hela livscykel ska miljöanpassas och göras mer resurseffektiva så att spridningen
av farliga ämnen minskar och vi bättre kan komma till
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rätta med klimatförändringarna. Miljöministrarna
menar att detta kan åstadkommas genom att
– ta ett helhetsgrepp på produkters påverkan på miljö
och hälsa,
– effektivisera och koordinera lämpliga styrmedel,
– öka samarbetet med och mellan de olika aktörerna
längs en produkts livscykel.

Svenska miljömål
Regeringen har satt upp 15 kvalitetsmål för miljön som
ska uppnås inom en generation. I propositionen
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier som
presenterades i maj föreslår regeringen tidsbestämda
och mätbara delmål för att nå de 15 målen. Det ﬁnns
också förslag på konkreta åtgärder och strategier för
att klara delmålen till 2010. Miljökvalitetsmålen ska
ersätta alla miljömål som riksdagen antagit före april
1999. Propositionen godkändes av riksdagen under
hösten. De 15 miljömålen är:
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans, levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
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Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Delmålet »begränsad klimatpåverkan« behandlades i en
särskild proposition senare under hösten.
För att medverka till att uppfylla de femton miljömålen fattade regeringen beslut om miljöpolicy, mål
och handlingsprogram för miljöledning i Regeringskansliets beslutsprocesser m.m. Miljöeffekter ska på
ett konsekvent sätt beaktas i beslutsprocesserna. Detta
innebär att alla förslag till propositioner och förordningar av bestydelse för miljön ska innehålla en bedömning av vilken miljöpåverkan som förslaget kan få
om det genomförs. Under hösten 2001 ﬁck berörd personal inom Regeringskansliet information och utbildning i frågan.

Ny inriktning på stöd till kommuner
Sverige ska ställas om till ett ekologiskt uthålligt samhälle. För att påskynda detta har landets kommuner
kunnat söka statligt stöd till så kallade lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (lip).
Miljöeffekterna är större än väntat. Det visar slutrap-
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porterna från sju kommuner som fått stödet och som
slutrapporterade under 2001. Utsläppen av koldioxid
har minskat med över 41.000 ton årligen, vilket är sex
procent bättre än vad kommunerna angav i sina ansökningar.
Regeringen beslutar att den 31 december 2001 var
sista dag för kommunerna att ansöka om medel till
lokala investeringsprogram. Dessutom ﬂyttades all
handläggning av stödet över från Miljödepartementet
till Naturvårdsverket vid årsskiftet 2001 / 2002. De
lokala investeringsprogrammen ersätts nu av ett investeringsprogram med tydligare tyngdpunkt på projekt
mot klimatpåverkan.

Miljödepartementet ansvarade under 2001 för frågor
om naturresurser, naturvård, biologisk mångfald, vatten- och luftvård, klimatförändringar, skydd av ozonskiktet, trafikmiljö, kemikaliekontroll, avfall,
kretslopp, sanering av miljöskadade områden, miljöskydd, samhällsplanering, lantmäteri, meteorologi
och geoteknik, byggande och inomhusmiljö, kärnsäkerhet och strålskydd, miljöforskning/miljöövervakning, internationellt miljösamarbete samt samordning
av regeringens miljöpolitik.
Till departementet hörde 13 myndigheter.
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NÄRINGSDEPARTEMENTET (N)
Trots stora varsel under 2001 låg Sverige i topp
vad gäller sysselsättning. Men ett mörkt moln på
arbetsmarknaden var stressen och ohälsan.
Regeringen presenterade ett brett program som
ska vända trenden med snabbt ökande sjukskrivningar.
Förenklingarna för småföretagen fortsatte och
konkurrensen på elmarknaden började utredas.
Näringsdepartementet arbetade också fram en proposition för den nya tidens regionalpolitik. Till sin
hjälp för att stärka nytänkandet inom forskning fick
departementet en ny myndighet för innovation.
En handlingsplan mot bl.a. rasism och diskriminering presenterades och jämställdhetsarbetet
fördes framåt, inte minst under halvåret då
Sverige var EU-ordförande.

Resultat från EU-ordförandeskapet
Beslut om ett mål för elproduktion från förnybara
energikällor, ökad kvalitet i arbetet och säkrare
Internet var några resultat under det svenska ordförandeskapet i eu:
• På eu-toppmötet i Stockholm band sig eu och medlemsländerna vid målet om full sysselsättning som
togs ett år tidigare. Man enades också om att eu
måste bestå av aktiva välfärdsstater och att de
europeiska el- och gasmarknaderna måste liberaliseras. Medlemsländerna är överens om att marknaderna ska öppnas upp men man har inte kunnat
enas om ett slutdatum.
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• Vid toppmötet i Göteborg slog länderna fast att ett
gemensamt europeiskt luftrum ska vara klart före
utgången av 2004 och att 22 procent av elproduktionen inom eu år 2010 ska komma från förnybara
energikällor.
• När arbetsmarknads- och telekommunikationsministrarna möttes i Luleå banade de bl.a. väg för
beslut om att förbättra kvaliteten i arbetet.
• Inom det arbetsrättsliga området uppnåddes politiska överenskommelser om en slags europeisk medbestämmandelag (mbl) och ett direktiv om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. På arbetsmiljöområdet nåddes en politisk överenskommelse
om ett direktiv som skyddar arbetstagare mot buller.
• Grunden för det framtida regelverket för elektronisk
kommunikation inom eu, det så kallade telekompaketet, antogs av ministrarna för telekom, som även
enades om att toppdomänen .eu ska förverkligas.
• Både eu och medlemsländerna ska jobba hårdare för
att stärka informations- och nätsäkerhet.
Ministerrådet för inre marknad, konsument och
turism antog en rådsresolution om detta.
• På transportområdet fattade eu:s transportministrar bl.a. beslut som rör integrering av miljö- och
hållbarhetsfrågor i transportpolitiken, hur det fortsatta arbetet med det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo ska läggas upp och att ett gemensamt övervaknings- och informationssystem för sjöfarten ska införas.
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• Enighet uppnåddes om att de nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna ska få en större roll i det konkurrensfrämjande arbetet.
• Ministerrådet antog en rad förordningar som rör
särskilda skatteregler för Kanarieöarna, strukturåtgärder i eu:s yttersta randområden samt särskilt
stöd till jordbruk, livsmedelsindustri med mera.

Osäker arbetsmarknad
Inte högre än 4 procent av arbetskraften. Det är regeringens mål för den öppna arbetslösheten. I oktober
2000 uppnåddes målet, men under 2001 tornade lågkonjunktur och varsel om uppsägningar upp sig. Mot
slutet av året fanns tecken på stigande arbetslöshet.
Trots detta steg aldrig arbetslösheten över 4 procent
under 2001. Faktum är att även målet att 80 procent
av alla mellan 20–64 år ska ha ett jobb ligger inom
räckhåll – i november var andelen 78 procent.
Sverige låg därmed i täten bland eu-länderna vad
gäller sysselsättning. När Europeiska kommissionen i
september kom med rekommendationer till medlemsländerna konstaterade man att Sverige ligger i sysselsättningstoppen för både kvinnor och män.
Kommissionen sa också att målen för svensk arbetsmarknadspolitik ligger i linje med den europeiska strategin för sysselsättning.
Men alla har inte arbete. För de arbetslösa, liksom
för alla andra, är det viktigt med en tydlig och rättvis
arbetslöshetsförsäkring. År 2001 skedde vissa förbättringar. Den 2 juli höjdes högsta nivån i a-kassan från
580 till 680 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna. För den som inte har eller inte är berätREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

tigad till a-kassa, höjdes grundbeloppet från 240 till
270 kronor per dag.
Deltidsarbetslöshet är ett problem som regeringen
har uppmärksammat under ﬂera år. Främst kommunernas och landstingens åtgärder började ge resultat
under året. Inom vård och omsorg har deltidsarbetslösheten minskat med en tredjedel.
Inom andra branscher, och på särskilda orter som
Gislaved, Katrineholm och Degerfors, försvann däremot många arbetstillfällen. Nära 70.000 personer
varslades totalt om uppsägning under 2001. Drabbade
orter behöver hjälp med omställningen. För detta
utsåg regeringen redan i mars en särskild kontaktperson som skulle överlägga med berörda parter. I oktober
ﬁck dessutom Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att
samordna åtgärder vid stora varsel om uppsägningar.
För att minska regionala obalanser och stärka den
ekonomiska och sociala samhörigheten mellan eu:s
medlemsländer fördelas bidrag via eu:s strukturfonder.
De svenska projekt som slutredovisats bedöms ha
bidragit till att skapa eller bevara drygt 1.000
arbetstillfällen och 100 nya företag. En ny programperiod, då Sverige tar emot motsvarande 19 miljarder
kronor, startade 2000 och pågår t.o.m. 2006.

Mot ökad arbetshälsa
Vi stressar, bränner ut oss och sjukskriver oss. Något
står inte rätt till i det svenska arbetslivet. Därför har
Näringsdepartementet tagit fram en handlingsplan. I
maj kom slutrapporten Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv – en handlingsplan
för att förnya arbetsmiljöarbetet.
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I budgetpropositionen, som överlämnades till riksdagen i september, presenterade regeringen en bred
satsning för hälsa i arbetslivet. Ett 11-punktsprogram
har lanserats, som bl.a. ska vända trenden med snabbt
ökande sjukskrivningar.
Näringsdepartementet ansvarar för att samordna
ﬂera av de elva punkterna. Under hösten 2001 tillsattes en arbetsgrupp för trepartssamtal mellan regering,
fackförbund och arbetsgivare inom ramen för 11punktsprogrammet. En avstämning av arbetet ska ske
senast den 30 juni 2002. En annan åtgärd är försöksverksamhet för att minska ohälsan inom offentlig sektor. En tredje är så kallade hälsobokslut, som ska redovisa de anställdas hälsoläge hos den enskilde offentlige
arbetsgivaren. Näringsdepartementet samordnar också
arbetet för att utveckla arbetsmiljö (se även sid 16).
Kanske är möjligheten att själv få bestämma mer
om sin ledighet ett sätt att gynna hälsa i arbetslivet.
Möjligheten att ta ut semester under en del av dagen
diskuterades i delbetänkandet Timsemester, som
Kommittén för nya arbetstider och semesterregler
lämnade i september. Kommittén inledde sitt arbete
våren 2001 och lämnar slutbetänkande i mars 2003.
Vilka problem kan vara förknippade med anställning på bemanningsföretag? Det ska företrädare för
Näringsdepartementet, arbetsmarknadens parter och
branschföreträdare titta på inom en arbetsgrupp som
regeringen hösten 2001 beslutade tillsätta. Uppdraget
ska redovisas den 30 november 2002.
Den 20 mars överlämnade regeringen en proposition om ilo:s konvention och rekommendation som rör
barnarbete till riksdagen. Konventionen ratiﬁcerades
av Sverige i juni.
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Den 1 januari 2001 slogs Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen samman. Den nya myndighetens
namn är Arbetsmiljöverket [www.av.se].

Metoder för jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter inom livets alla områden. Det är
regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Alla
ministrar har ansvar för jämställdhet inom sina politikområden. Jämställdhetsministern samordnar
jämställdhetspolitiken. Regeringen överväger nu hur
ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i
regeringens samlade politik och hur det bör redovisas
inom ramen för budgetprocessen. Regeringen vill bli
bättre på att bedöma resultat och i vilken mån de
jämställdhetspolitiska målen uppnåtts.
Hur har då andra gjort för att integrera jämställdhet i sin verksamhet? Nu ﬁnns metoder och modeller
från olika organisationer på olika nivåer i samhället
samlade i metodboken Gör det jämt. Det är Arbetsgruppen för metodutveckling i jämställdhetsarbetet
som har presenterat metodhandboken. I december
lämnade arbetsgruppen också sin slutrapport Ändrad
ordning – strategisk utveckling för jämställdhet.
För att förebygga våld mot kvinnor har olika projekt
fått stöd under året – bland annat projekt för kvinnor
och ﬂickor med invandrarbakgrund. Andra projekt som
fått bidrag är Nationellt Råd för Kvinnofrid samt Män
och jämställdhet.
Inför och under det svenska ordförandeskapet i eu
genomfördes många jämställdhetsaktiviteter runtom i
landet. Projektet sonja 2001 arbetade med att samordK A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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na och informera om aktiviteterna. Inom ramen för
projektet producerades också tidningen Nya Livet på
temat att förena familj och förvärvsarbete. Tidningen
delades ut via försäkringskassorna till alla som ﬁck
barn under ordförandeskapet.
Eftersom varje minister ansvarar för jämställdhet
inom sitt politikområde har mycket annat gjorts för
ökad jämställdhet under 2001, såväl inom Näringsdepartementet som inom andra departement. Här är
några exempel:
• En skärpning av jämställdhetslagen trädde i kraft i
januari 2001.
• Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att ta fram
lönestatistik och att analysera hur löneskillnader
mellan kvinnor och män utvecklas.
• frija-utredningen lämnade delbetänkandet
Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster.
• En genusgrupp för museerna har utsetts.
• Förslag om likabehandling av studenter i högskolan.
• Sexualbrottskommittén har lämnat förslag till
särskilda bestämmelser om straffansvar för människohandel och handel för sexuella ändamål och för
handel med barn för sexuella ändamål.
• Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial för socialtjänsten och hälso- och sjukvården för
att förbättra bemötande av och hjälp till utsatta
kvinnor.
• Förslag till nya regler för arbetsskadeförsäkringen.
REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Krafttag för integration
Starkare antirasistiskt arbete, lokal diskrimineringsverksamhet och ökad sysselsättning för invandrare. Det
var några delar i integrationsarbetet under året.
Den 8 februari överlämnade regeringen skrivelsen
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och etnisk diskriminering till riksdagen. Det antirastiska arbetet ska stärkas från och
med 2002. Dessutom ska en försöksverksamhet med
lokal och regional antidiskrimineringsverksamhet
påbörjas.
Under våren 2001 tillsattes en särskild utredare.
Uppdraget är att lämna förslag på hur eg:s direktiv om
skydd mot diskriminering på arbetsmarknaden och
förbud mot diskriminering på grund av ras och etniskt
ursprung på ett antal olika samhällsområden ska
genomföras i Sverige. Vidare deltog Sverige vid fn:s
världskonferens mot rasism i Sydafrika den 31 augusti–
8 september.
Under 2001 påbörjades regeringens särskilda satsning för att öka sysselsättningen bland invandrare. I
slutet av året tillsatte regeringen en särskild utredare
för att se över vilket mottagande och vilken introduktion ﬂyktingar får i Sverige.
Det blev möjligt med dubbelt medborgarskap i
Sverige från den 1 juli. Då trädde en ny lag om svenskt
medborgarskap i kraft. Det blev också lättare för barn
och ungdomar att bli svenska medborgare.
Problemen för utsatta ﬂickor i patriarkala familjer
har blivit smärtsamt aktuella. Flera departement har
tillsammans tittat på vilka konkreta insatser som kan
göras för att underlätta deras situation. Berörda
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ministrar har också träffat experter, företrädare för
organisationer och myndigheter som kommer i kontakt
med utsatta ﬂickor och kvinnor.
En arbetsgrupp, där ﬂera departement är representerade, tillsattes under året för att samordna frågor
inom minoritetspolitiken. Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigeﬁnnar, tornedalingar, romer och
judar. Dessutom höll företrädare för regeringen och
minoriteternas organisationer samråd, och en gemensam svensk-ﬁnsk arbetsgrupp för minoritets- och
minoritetsspråksfrågor inrättades.

Bättre transportsystem
Kollektivtraﬁken ska utvecklas och vi ska åka mer kollektivt. Det ska en nytillsatt parlamentarisk kommitté
se till. Regeringen tillsatte den under 2001 för att förslå åtgärder för detta ur ett konsumentperspektiv. I
slutet av året lämnade kommittén ett betänkande.
Traﬁken till och från Gotland utreddes under året. En
utredning som regeringen tillsatte i slutet av år 2000 har
genom förhandlingar försökt nå en långsiktigt hållbar
totallösning för Gotlandstraﬁken. Under 2001 lämnade
utredningen sitt betänkande till regeringen med förslag
på en lösning. Rikstraﬁken och Destination Gotland
tecknade, med förbehåll för regeringens godkännande,
ett tilläggsavtal till beﬁntligt avtal om Gotlandstraﬁken
som bygger på förslagen från utredningen.
Hur är det egentligen med konkurrensen inom inrikesﬂyget? I maj ﬁck Luftfartsverket regeringens uppdrag att kartlägga marknadssituationen för inrikesﬂyget och hur den påverkar målen för regional- och
transportpolitiken. Luftfartsverket föreslog ﬂera åtgärREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

der i en skrivelse till regeringen i november, som alla
har syftet att öka konkurrensen inom inrikesﬂyget.
Terroristattackerna i usa den 11 september påverkade det luftfartspolitiska arbetet under hösten och
vintern. Riksdagen har vid tre tillfällen, och efter två
propositioner, bemyndigat regeringen att ställa ut försäkringsgarantier för ﬂygbranschen för att återställa
det försäkringsskydd som upphörde efter terrorattackerna. Riksgäldskontoret har fått regeringens uppdrag
att ställa ut garantierna. Dessutom har eu:s transportministrar gett högsta prioritet åt ett förslag från kommissionen till förordning för att stärka luftfartsskyddet. En politisk överenskommelse om förslaget togs vid
ministrarnas decembermöte.
Kunder och samhälle ställer krav på att godstransporter ska fungera bra ur olika aspekter, både i dag
och i framtiden. För att analysera detta och titta på
godstransporternas allmänna betydelse för Sverige, har
Godstransportdelegationen utrett frågan. I juli lämnade den sitt slutbetänkande Godstransporter för
tillväxt – en hållbar strategi, där det framför allt vikten av att stat och näringsliv samverkar väl framhålls.
Regeringen tog i april fyra beslut med anledning av
framställningar om en ny utredning av m / s Estonias
förlisning:
• Det blir ingen ny utredning av förlisningen.
• Informationen om haveriet ska bli bättre genom att
Styrelsen för psykologiskt försvar får i uppdrag att
samla en faktabank.
• Ökat stöd till sjösäkerhetsforskning via Verket för
innovationssystem, vinnova.
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• Sjöfartsverket ska anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium.
Det blir höjda anslag till drift och underhåll av vägar
och järnvägar enligt förslag i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Den överlämnades till riksdagen i oktober. Målet är att
medborgare och näringsliv ska försörjas med samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara transporter i hela landet. Det övergripande målet kompletteras med ett sjätte delmål om ett jämställt transportsystem, som utarbetats utifrån Jämits (rådet för jämställdhetsfrågor) slutbetänkande från 2001. Politiken
inriktas särskilt mot att säkerställa och bevara transportinfrastrukturen genom höjda anslag till drift och
underhåll av vägar och järnvägar. Dessutom lämnade
utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar
sitt betänkande i juli.
En särskild utredare ska göra en bred översyn av
organisation och lagstiftning inom järnvägssektorn. I
uppdraget ingår bl.a. att i svensk rätt genomföra de
nya regler som på senare tid antagits inom EU.
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i december
2003.
I Stockholmsregionen är transportsystemet särskilt
problematiskt. Stockholmsberedningen har i uppdrag
att lämna förslag på förbättringar. Beredningen redovisade under våren en problemanalys och mål för den
framtida utvecklingen. Ett förslag till långsiktig utveckling för transportsystemet i Stockholm-Mälardalsregionen utarbetades också under hösten 2001.
Sverige tilldelades under året motsvarande 122 miljoner kronor i stöd från eu:s budget för Transeuro-
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peiska nätverk (ten-t). Projekt som får stöd är bl.a.
Botniabanan och Citytunneln i Malmö.

Informationssamhälle för alla
Utbyggnaden av bredband fortsatte under året. Den är
en del i arbetet med att genomföra den it-politiska
propositionen. Målet är att Sverige som första land ska
bli ett informationssamhälle för alla. En särskild utredare tillkallades för att hjälpa till att skapa förutsättningar så att alla kommuners huvudorter ansluts.
De ska få en anslutningspunkt i det nationella bredbandsnät mellan kommunernas huvudorter som regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att bygga. Vid
årsskiftet 2001 / 2002 var 190 kommuner anslutna till
detta stomnät. Flertalet kommuner får från och med
juli 2001 bidrag för att ordna nät som binder samman
orter inom kommunerna.
Ett informationssamhälle för alla innebär inte minst
att småföretag ska kunna utnyttja den nya tekniken.
Under våren initierade regeringen programmet
it.sme.se för att öka it-kompetensen bland småföretag i
hela landet. Regeringen har också initierat ett program
som ska öka användningen av it i företag som ﬁnns i
regionalpolitiskt prioriterade områden.
Vi ska inte bara kunna tekniken utan också kunna
lita på den. Regeringens arbete för ett säkrare Internet
fortsätter. En säker svensk tidsangivelse för Internet
ﬁnns nu att tillgå, som kan användas för t.ex. säkerhetstillämpningar. Post- och telestyrelsen har studerat
möjligheterna att förstärka den svenska delen av Internet för att öka tilliten till Internet i Sverige för e-handel och andra elektroniska tjänster. Regeringen har driK A P I T E L T R E . D E PA RT E M E N T E N S V E R K S A M H E T •
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vit frågan om informationssäkerhet på europeisk nivå
och medverkade till att rådsresolutioner om nät- och
informationssäkerhet antogs i maj och i december.

Förändringar inom post och tele
Den elektroniska kommunikationen och marknaden för
den utvecklas i snabb takt. Regler måste anpassas till
utvecklingen. Därför fortsatte översynen av eu:s regelverk för elektroniska kommunikationer under 2001. I
Sverige tillsatte regeringen en utredning för att se över
lagstiftningen och myndighetsorganisationen på området. Utredningen, som redovisar sitt arbete under
2002, ska bl.a. lämna förslag på hur eu:s nya regelverk
för elektronisk kommunikation ska införlivas i svensk
lagstiftning.
Statsrådet Mona Sahlin inledde under året en
särskild dialog med näringslivet om Sveriges position
som framstående it-nation, med den framtida mobilmarknaden i fokus.
Nya regler ska underlätta att man behåller sitt telefonnummer trots att man byter operatör. Det var i
mars 2001 som riksdagen fattade beslut om ändring i
telelagen när det gäller ersättningsregler för så kallad
nummerportabilitet. Riksdagen fattade också beslut
om regler för en central referensdatabas gör det lättare
att effektivt kunna dirigera telefonmeddelanden och
också främjar nummerportabilitet.
eu-ländernas transport- och teleministrar antog i
december en gemensam ståndpunkt om ändringar i
det postdirektiv som nu gäller. Tanken är att öka konkurrensen på postmarknaden inom eu samtidigt som
de samhällsomfattande posttjänsterna ska garanteras.
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Fler företag för tillväxt
Sverige behöver ﬂer och växande företag för att säkra
tillväxten. Det gäller därför att underlätta för nyföretagandet. Den 1 januari 2001 bildade verket för
Näringslivsutveckling, nutek, tillsammans med almi
Företagspartner ett nationellt kompetenscentrum för
ﬁnansiering, företagsutveckling, entreprenörskap och
regional näringslivsutveckling. För att förenkla företagande och göra regelsystemet lättillgängligt och
begripligt har två Internetbaserade portaler etablerats,
Företagarguiden [www.foretagarguiden.gov.se] och
Kontakt-n [www.kontakt-n.nu].
I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i
hela landet lämnade regeringen ytterligare förslag till
att främja företagandet i Sverige, t.ex. om ett ﬂerårigt
nationellt entreprenörskapsprogram.
Småföretagen är extra viktiga. Regeringens mål är
att nya och ändrade regler inte ska krångla till det i
onödan för småföretagen. Därför analyseras vilka konsekvenser vissa nya och ändrade regler inom Regeringskansliet kan få för små företag. Under 2001 genomfördes 54 sådana analyser. Som ett resultat av bl.a. detta
ändrades eller drogs förslag tillbaka vid 15 tillfällen.
Av de utredningar som regeringen tillsatte under 2001
har 15 stycken uppmärksammats som särskilt viktiga
för småföretag. Dessa utredningar ska göra en särskild
konsekvensanalys av sina förslag i samråd med Näringslivets nämnd för regelgranskning.
För att se vilka regelverk som behöver förenklas har
en referensgrupp med småföretagare och småföretagsexperter hållit ﬂera möten under året. Som ett resultat av detta bereds ett antal förslag till regelförenklingar inom Regeringskansliet. Regeringen gav under 2001
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sex myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag
på regelförenklingar. Förslagen tas fram i samarbete
med representanter för små företag och kommer att
redovisas till regeringen i början av 2002. Dessutom
ska det ske samråd med små företag när nya regler tas
fram.
Även inom eu har arbetet för enklare regler prioriterats. Sverige har varit pådrivande för att få till stånd
förenklad lagstiftning inom eu för småföretagen.
Vid sidan av nya och små företag har självklart den
traditionella basindustrin – massa och papper, kemisk
industri, gruvindustri samt stål och metall – stor betydelse för svensk ekonomi. En rapport om den svenska
basindustrins konkurrenskraft och hållbara utveckling
som tagits fram inom Regeringskansliet bekräftar
detta. Den överlämnades till regeringen i december
och visar även att basindustrin fortfarande är en viktig
arbetsgivare på regional nivå samt att många verksamheter utanför är beroende av branscherna inom basindustrin.
Viktigt för hela näringslivet är att karteller bekämpas. Det ska ske bl.a. genom sekretesskydd för anmälare och uppgiftslämnare i konkurrensärenden, föreslår
Kartellbekämpningsutredningen i sitt huvudförslag
från oktober. Utredningen föreslår också att företag
som avslöjar konkurrensbegränsningar ska få nedsatt
eller ingen konkurrensskadeavgift.
Regeringen presenterade dessutom i december en
proposition om förstärkt sekretess för Konkurrensverkets utredningar. Vissa uppgifter som Konkurrensverket får kännedom om kan behöva hållas hemliga
under ett visst skede av utredningen för att utredningarna ska kunna bedrivas effektivt.
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En departementspromemoria om konkurrens på
lika villkor mellan offentlig och privat sektor har utarbetats. I promemorian föreslås bl.a. att konkurrenslagen får en regel för konﬂiktlösning, som gör det möjligt att ingripa mot skadlig konkurrenshämmande
offentlig säljverksamhet, t.ex. om en kommunal simanläggning erbjuder solarietjänster till billiga priser.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är en förutsättning för
tillväxt. Den behovsmotiverade forskningen och dess
roll i innovationssystemet måste utvecklas och stärkas.
Principer och åtgärder för detta redovisade regeringen
i propositionen FOU och samverkan i innovationssystemet som överlämnades till riksdagen i september.
Verket för innovationssystem, vinnova, bildades
den 1 januari 2001 [www.vinnova.se]. Inom den nya
myndigheten samlas den behovsmotiverade forskningen
inom områdena teknik, transport, kommunikation och
arbetsliv i en myndighet för att stärka det svenska
innovationssystemet och bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.

Förnyad regionalpolitik
Svensk regionalpolitik har förändrats. Regeringen presenterade i september ett nytt politikområde – regional utvecklingspolitik. Från att främst ha omfattat alla
delar av landet, men fortfarande med tyngdpunkt i
regionalpolitiskt prioriterade områden, vill man nu
etablera en sammanhållen politik som kan anpassas till
regionala skillnader och förutsättningar i alla delar av
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landet. Förslagen ﬁnns i propositionen En politik för
tillväxt och livskraft i hela landet och innebär bl.a.

– att de regionala tillväxtavtalen (se nedan) utgör
grunden för det fortsatta arbetet,

Särskilda omställningsproblem ﬁnns i kommuner
där Försvarsmakten omstruktureras. En särskild
grupp, den så kallade omställningsgruppen, har bistått
kommunerna i sitt omställningsarbete. Arbetet avslutades den 31 december 2001. Omställningsgruppen
föreslog och genomförde utvecklingsprogram för
Kiruna, Boden, Sollefteå, Härnösand, Falun, Karlskoga,
Karlsborg, Gotland och Hässleholm.

– att det tillkommer ett antal utvecklingsfrämjande
åtgärder,

Långsiktig utveckling för storstäderna

– ett tydligare regionalt utvecklingsansvar för vissa
politikområden, t.ex. i närings-, arbetsmarknadsoch utbildningspolitiken,

– att politiken ska främja ett lärande arbetssätt, dvs.
att kunskaper och erfarenheter på ett mer metodiskt sätt används till att förnya och vidareutveckla
politiken.
Arbetet med de regionala tillväxtavtalen påbörjades
1998 och är en pågående process där olika aktörer –
bland annat myndigheter, näringsliv, universitet och
högskolor, kommuner och nationella organ – samverkar
för att skapa tillväxt inom en region. Under våren presenterade Näringsdepartementet en första uppföljningsrapport, Rapport om tillväxtavtalen – första året.
Den visar att processen går framåt och att alla regioner har påbörjat genomförandet. En ﬁnansiell avstämning från den 15 september 2000 visar att det sammanlagt beslutats om nästan 3 miljarder kronor för
projekt inom tillväxtavtalen.
Lärdomar från arbetet med tillväxtavtalen har haft
en viktig inverkan på de förslag som regeringen lade
fram i propositionen En politik för tillväxt och livskraft
i hela landet. Av propositionen framgår att tillväxtavtalen förlängs till och med 2003 och därefter ersätts av
regionala tillväxtprogram.
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I sju storstadskommuner – Botkyrka, Göteborg,
Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje
– omfattas 24 stadsdelar av så kallade lokala utvecklingsavtal. Avtalen har tecknats mellan staten och
respektive kommun. De lokala utvecklingsavtalen utgör
ett viktigt instrument som har tagits fram inom ramen
för regeringens storstadspolitik. Storstadspolitiken syftar till att ge storstadsregionerna goda förutsättningar
för tillväxt och därmed kunna bidra till att nya
arbetstillfällen skapas såväl inom regionerna som i
övriga delar av landet och att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Under 2001 antog
Storstadsdelegationen [www.storstad.gov.se], som
handhar avtalen, riktlinjer för ett nytt erbjudande till
de sju storstadskommunerna. Drygt 600 miljoner kronor fördelas och ska satsas på insatser för tillväxt, sysselsättning och språkutveckling. Integrationsverket sköter utvärderingen av avtalen och överlämnade två delrapporter under året. Utöver detta har regeringen
beställt två rapporter till: en om kulturens roll och en
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om samverkan mellan statliga myndigheter och de sju
kommunerna. Verket för Näringslivsutveckling (nutek)
har dessutom på regeringens uppdrag analyserat de
lokala utvecklingsavtalen ur ett tillväxtperspektiv och
presenterade två rapporter våren 2001.

Företag med statligt ägande
Näringsdepartementet förvaltade under året 32 företag
med statligt ägande. Verksamheterna spänner från
utbildningstjänster till gruvdrift. Totalt arbetar cirka
180.000 personer i företag som förvaltas av Näringsdepartementet. Flera stora affärshändelser ägde rum i
dem under året, t.ex.
– blev Sveaskog ab genom förvärvet av AssiDomän ab
Europas största renodlade skogsbolag,
– etablerade sig Vattenfall ab som Tysklands tredje
största energibolag,
– fortsatte Telia ab att fokusera på kärnverksamheten
och hade under året en bättre kursutveckling på
börsen än övriga europeiska före detta telefonmonopol.
Det är en demokratifråga att öka insynen i de statligt
ägda bolagen. Näringsdepartementet ansvarar för deras
årliga verksamhetsberättelse och vill öka kunskapen om
den statliga företagssfären. För första gången publicerades dessutom under året ett så kallat e-mognadsindex som Näringsdepartementet tagit fram. Det visade
att de statligt ägda företagen ligger väl framme vid
användandet av it.
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Mer konkurrens på elmarknaden
Elpriserna steg kraftigt under 2001 och konkurrensen
på elmarknaden behöver utredas. En snabbutredning
tillsattes under hösten. I en delrapport föreslog utredningen bl.a. att nätägare som gör att leverantörsbyte
inte sker i tid ska kunna bestraffas med sanktioner.
Dessutom överlämnade regeringen propositionen
Energimarknader i utveckling – bättre regler och tillsyn
till riksdagen i november.
Hela det svenska energisystemet ska ställas om så
att det bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det
står i riksdagens energipolitiska beslut från 1997. Bl.a.
skulle den andra reaktorn i Barsebäck har stängts av
under 2001 om vissa villkor var uppfyllda. Regeringen
redovisade under året en förnyad prövning (den första
gjordes hösten 2000) av reaktorn. Liksom riksdagen
gör regeringen bedömningen att villkoren ännu inte är
uppfyllda och dessutom bör stå fast och. En ny prövning kommer att genomföras under 2003.

Mer samarbete om turism
Turism är en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential. Den så kallade Framtidsgruppen, med representanter för såväl myndigheter som rese- och turistindustrin i Sverige, överlämnade i juni 2001 sin slutrapport Framtidsprogrammet – strategier för tillväxt i
den svenska rese- och turistindustrin till Näringsdepartementet. Målet är att skapa tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin genom samförstånd och
samverkan mellan stat och näring. Man ska genomföra
Framtidsgruppens strategi och förslag på åtgärder till-
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sammans men utifrån en uppgjord ansvars- och rollfördelning. Processen bedöms pågå under minst tre år.
Som startpunkt för Framtidsprogrammet genomfördes
ett seminarium i december 2001.

året genom regeringens särskilda idrottssatsning ur
Allmänna arvsfonden som fortsatte under året.
[www.idrottsutveckling.nu] Satsningen ska utveckla
lokal idrottsverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Dopningsfri idrott
All idrottsverksamhet ska vara fri från dopning, såväl
den verksamhet som organiseras av Riksidrottsförbundet som övrig verksamhet. Det föreslås som övergripande mål i en handlingsplan mot dopning inom
idrotten som en arbetsgrupp inom departementet
redovisat förslag till under året.
En annan av departementets arbetsgrupper lämnade en rapport med förslag till en svensk strategi för
idrottens utveckling inom eu. Arbetsgruppen redovisar
också de olika eu-institutionernas arbete med
idrottsfrågor under senare år.
Över 200 projekt har startats av föreningar under
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Näringsdepartementet ansvarade under år 2001 för
frågor inom följande områden: arbetsmarknadspolitik, arbetsliv, jämställdhet, integration och mångfald, minoritetspolitik, storstadspolitik, regional
utveckling, EU:s strukturfonder, social ekonomi,
idrott, turism, transportpolitik, infrastruktur, energi,
post, tele- och radiokommunikationer, IT, konkurrens,
näringslivsutveckling, forskning och utveckling, statligt ägande, basindustri samt skogsbruk och gruvoch mineralfrågor.
Till departementet hörde 43 myndigheter, varav
3 affärsverk och 2 domstolar samt 29 företag med
statligt ägande.
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FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN (FA)

Regeringskansliets anslag

Allt praktiskt skulle fungera under Sveriges EUordförandeskap, trots ökad belastning på växlar,
datorsystem, webbplats och lokaler. Förvaltningsavdelningen, som står för Regeringskansliets
gemensamma service, förstärktes därför.

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets långsiktiga ﬁnansiering i samband med behandlingen av
Vårpropostionen 2001. Beslutet ligger i linje med förslagen i den rapport om Regeringskansliets dimensionering som framlades år 2000.
Riksdagen har också beslutat att sammanföra
Regeringskansliets och ud:s förvaltningsanslag enligt
budgetpropositionen 2001. Det innebär att ud ingår i
den gemensamma processen för verksamhetsplanering,
uppföljning och medelsfördelning i Regeringskansliet
från den 1 januari 2002.
Regeringskansliet är en enda myndighet sedan
1997. Förvaltningschefen lämnade den 6 december
2001 en rapport till regeringen som redovisar hur det
gemensamma förändringsarbetet bedrivits sedan
Regeringskansliet blev en myndighet.

Service under EU-ordförandeskapet
Fler telefonsamtal, ökad datortraﬁk och direktsändningar på webben. Ordförandeskapet i eu innebar mer
praktiskt arbete för Regeringskansliet. Många av uppgifterna ansvarade Förvaltningsavdelningen för. Under
ordförandeskapet förstärkte Förvaltningsavdelningen
sin personalkapacitet genom ökad bemanning på itsupporten, sambandscentralen, kryptoexpeditionen,
växeln, expeditionsservicen och för lokalvård.
Förvaltningsavdelningen sände även presskonferenserna från eu-möten i Sverige, inklusive toppmötena
via webben, och dokumenterade ministerbesök,
skolprojektet »Unga reportrar« m.m. via rörlig bild och
ljudsändningar för webbplatsen www.eu2001.se. En
stor del av informationsmaterialet översattes till andra
språk.
Regeringskansliets lokalförsörjning tillhör också
Förvaltningsavdelningens område. Under ordförandeskapet togs ca 220 extra kontorsarbetsplatser i bruk.
Detta löstes genom tillfälliga förhyrningar och omdisponering av stora rum till kontorslandskap för ﬂera
personer.
Regeringskansliets kostnader för förberedelser och
genomförande av ordförandeskapet rymdes inom de av
riksdagen anvisade ekonomiska ramarna.
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Bättre och effektivare verksamhet
Samtidigt som anslagen ökas för att lösa Regeringskansliets underbemanning måste också verksamheten
bli mer effektiv. Den 20 september 2001 tillsatte
regeringen ett projekt som ska lämna förslag till effektiviseringar av Regeringskansliet. I korthet ska projektet föreslå effektiviseringar av bl.a. Regeringskansliets
administration och arbetsformer.
Minst lika viktigt som effektivitet är kvalitet i
arbetet. På försök genomför nu Regeringskansliet en
pilotstudie om kvalitativ självvärdering. Metodiken
har hämtats från högskolesektorn. Tre departement
ingår i pilotprojektet som innebär en självvärdering
av det egna kvalitetsarbetet. Självvärderingen kommer
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att bedömas av externa grupper som ska stödja
departementen att förbättra och utveckla sin verksamhet.
Hur fungerar handläggarnas arbete med att styra
myndigheterna? Under våren 2001 genomfördes en förstudie för att kartlägga myndighetshandläggarnas roll
och arbete i myndighetsstyrningen.
Under 2001 har omkring 84.000 leverantörsfakturor passerat Regeringskansliet. För att effektivisera
hanteringen av fakturor och ekonomi har bl.a. en förstudie kring elektronisk fakturahantering genomförts.

Utökad upphandlingsverksamhet
Regeringskansliet har under de senaste åren utvecklat
myndighetens upphandlingsverksamhet. Sedan 2000 är
departementen skyldiga att anmäla upphandlingar
överstigande ett basbelopp till förvaltningsavdelningen
som ska samordna upphandlingsverksamheten i
Regeringskansliet. Det förs ett centralt register över
planerade och genomförda upphandlingar. Under året
granskade riksdagens revisorer Regeringskansliets konsultupphandlingar. Revisorernas rapport ligger till
grund för ytterligare förbättringar och utveckling av
upphandlingsstödet till departementen.

Arbetsmiljö och personalutveckling
För tredje året genomfördes en attitydundersökning i
Regeringskansliet. Undersökningen ska ge en bild av
hur de anställda upplever sin arbetssituation. Resultatet visar att de anställda på Regeringskansliet upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö påtagligt mer
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positivt än förvärvsarbetare i allmänhet i Sverige. Men
betyget är sämre när det gäller de anställdas uppfattning om löner och förmåner samt om myndigheten
som arbetsgivare.
Inom jämställdhetsarbetet har bl.a. enkäten »Tyck
om jämställdhet« genomförts på ett antal departement
och Förvaltningsavdelningen. Mot slutet av året lämnades en handlingsplan för jämställda löner i Regeringskansliet till Jämo.
Under året fastställdes en arbetsmiljöpolicy för
Regeringskansliet och övergripande riktlinjer mot kränkande särbehandling. Övergripande rutiner vid arbetsanpassning och rehabilitering påbörjades.
Förvaltningsavdelningen informerade om och marknadsförde Regeringskansliet som arbetsplats under
året, bl.a. på ett antal universitets arbetsmarknadsdagar. Regeringskansliet deltog också i den årliga studentundersökningen »Företagsbarometern«, där
Regeringskansliet och ett antal departement placerade
sig högt, dvs. ansågs attraktiva som arbetsgivare.

IT-verksamheten utvecklas
I mars 2001 skedde ett dataintrång i hemsidan
Lagrummet, www.lagrummet.gov.se. Detta ledde till
att hela webbhotellet, där utöver Lagrummet även bl.a.
kommittéerna och Sverige Direkt har sina hemsidor,
tvingades stänga tillfälligt. Efter dataintrånget genomfördes ett omfattande arbete för att säkra miljön runt
webbhotellet. I övrigt har omfattande virusattacker
och försök till intrång avvärjts. Varje vecka görs 2–3
allvarligare försök till dataintrång medan antalet virusattacker under året uppgått till omkring 25.000.
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Under 2001 fortsatte integrationen mellan ud:s och
övriga Regeringskansliets it-system. Alla användare
inom Regeringskansliet har nu tillgång till det gemensamma intranätet. Förvaltningschefen fastställde även
uppdragsbeskrivningar som ska redovisa förslag till
dels uppgradering av den tekniska plattformen vid
utlandsmyndigheterna, dels förslag till enhetlig teknisk
miljö inom Regeringskansliet.
Förutom de större infrastrukturförändringarna har
mycket arbete lagts på den dagliga driften för att hantera de allt större informationsvolymerna. Antalet
interna e-postmeddelanden har t.ex. ökat från 15.000
förmedlade/dag år 1999 till 74.000 år 2001. Därtill
kommer ca 35.000 externa e-postmeddelanden varje
dag. Antalet driftstörningar var under året mycket få,
vilket innebär att tillgängligheten till dataservrar har
varit hög. Under hela året har målet, minst 99 procents
tillgänglighet, överträffats.

Mer tillgänglig information
En ny sökmotor, gemensam webbsida för skolinformation och många webb-tv-sändningar. Under året har
Regeringskansliets hemsida, www.regeringen.se, vidareutvecklats. Den nya sökmotorn installerades för att
förenkla sökningarna efter speciﬁka dokument, och
arbetet med att samla alla departementens skolinformation på en plats på webben har påbörjats.
Intresset för regeringens webbplats är fortsatt stort.
Under 2001 besöktes den vid ca 2,9 miljoner tillfällen.
Antalet webb- och intern-tv-utsändningar var under
året 460. Informationsbutiken på Drottninggatan i
centrala Stockholm hade ca 14.500 besök och närmare
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90 studiebesöksgrupper med ca 2.250 personer togs
emot under året.
Det är viktigt att alla kan ta del av Regeringskansliets informationsmaterial. Därför anpassas materialet
till olika målgrupper. Under året har informationsmaterial bearbetats och översatts till lättläst svenska samt
översatts till de sex största invandrarspråken. Detta
gäller bl.a. Regeringskansliets årsbok och annat informationsmaterial om Regeringskansliet.
För att underlätta för allmänheten att ta del av
Regeringens och Regeringskansliets allmänna handlingar invigdes Regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter i slutet av 2000. Under 2001 tog centret emot
knappt 3.000 besökare. Antalet registrerade lån uppgick till 405 stycken medan registrerade förfrågningar
(forskarärenden) uppgick till 1.233.

Anpassning till ny personuppgiftslag
I och med att Personuppgiftslagen, pul, trädde i full
kraft den 1 oktober 2001 har Regeringskansliet utsett
ett personuppgiftsombud per departement som bl.a.
ska granska att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Förvaltningsavdelningen samordnar ombudens verksamhet så att hanteringen blir
enhetlig för hela Regeringskansliet.
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Regeringskansliets förvaltningavdelning driver och
utvecklar gemensamma administrativa och organisatoriska frågor inom Regeringskansliet. Det innebär att
frågor som är gemensamma för Regeringskansliet
och som rör styrning och ledning, ekonomi och personalpolitik, IT-frågor samt information och kommunikation ligger inom Förvaltningsavdelningens ansvarsområde liksom all gemensam service. Till service
hör exempelvis lokalförsörjning och inredning, säkerhet och bevakning, upphandling och inköp, kommittéservice, telefonväxel och expeditionsservice.
Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningschefen i
Statsrådsberedningen.
En väsentlig uppgift är att fullfölja intentionerna
med regeringens beslut år 1996 att sammanföra
samtliga departement till en gemensam myndighet,
Regeringskansliet.
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Kapitel 4 • Det svenska ordförandeskapet
Den 1 januari 2001 tog Sverige för första gången över
ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Efter flera års förberedelser var det äntligen dags.
Den 1 januari 2001 tog Sverige för första gången
över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. De följande sex månaderna blev kulmen på en intensiv
period för regeringen, Regeringskansliet och den
svenska EU-representationen i Bryssel.
Och resultaten uteblev inte. Historiska överenskommelser om EU:s utvidgning, nytt mål för
sysselsättningen och miljöbeslut som lägger
grunden för ett samhälle med hållbar utveckling
var några framsteg inom de svenska politiska prioriteringarna – utvidgning, sysselsättning och
miljö.
Även utrikespolitiken drevs mycket framgångsrikt, liksom öppenhetsfrågan. Dessutom har få
ordförandeskap genomdrivit så många beslut på
lagstiftningsområdet som det svenska.
Det fanns de som inte hade så höga förväntningar på
Sverige som ordförandeland. »Transportsträcka« mellan
spännande franskt och visionärt belgiskt ordförandeskap, sade en belgisk företrädare inför det svenska
ordförandeskapet. »Tryggt men trist«, skrev brittiska
Financial Times inför toppmötet i Stockholm i mars.
Dessutom fanns bilden av svenskarna som »motvilliga
européer«.
– Många Brysseljournalister hade förutfattade
meningar om vad Sverige skulle kunna åstadkomma,
menar Anders J Ericson, pressråd vid Sveriges eurepresentation i Bryssel.
Men i en summering av det svenska ordförandeskapet konstaterar Anders j Ericson att ordförandeskapet
»resultatmässigt och medialt blev […] en kollektiv
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arbetsseger. Ett ordförandeskap präglat av hårt arbete,
hög effektivitet och många resultat.«
I direktkontakten med media ﬁck han och övriga
pressavdelningen i Bryssel snabba reaktioner på hur
det svenska eu-ledarskapet uppfattades och bra överblick över journalisternas »betyg«. Ett betyg som steg i
takt med att Sverige visade sig kunna åstadkomma
många konkreta resultat och stärka eu:s enighet inom
utrikes- och säkerhetspolitiken.
– Helhetsintrycket är att internationell media i
huvudsak skildrade Sverige och det svenska ordförandeskapet på ett positivt sätt, summerar Marianne
Carlbom, som under Sveriges ordförandeskap var chef
för eu-informationen vid ud.

Väl förberett
En förutsättning för att lyckas var förstås bra förberedelser, både politiskt och praktiskt. Ansvaret för
samordning låg hos Statsrådsberedningen, dvs. statsministerns kansli. (Se även sid 22) Med hjälp av Utrikesdepartementets eu-enhet och övriga Regeringskansliet
hade ett arbetsprogram för den svenska ordförandeskapsperioden utarbetats och prioriteringar arbetats
fram.
Själva rollen som ordförande innebar bl.a. att
svenska ministrar och tjänstemän ledde ett mycket
stort antal möten på alla nivåer – ett 70-tal ministerrådsmöten och mer än 1.000 arbetsgruppsmöten.
Många hölls i Bryssel och Luxemburg, med den
svenska representationen i Bryssel som central koordinator.
För den praktiska planeringen av möten och besök i
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Sverige ansvarade ett särskilt inrättat 2001-sekretariat
vid ud. Sekretariatet samverkade nära med de olika
departementen och planerade alla arrangemang som
rörde möten som ingick i ordförandeskapet och hölls i
Sverige. (Se även sid 29.)
Ordförandeskapet innebar alltså ett omfattande
arbete över departementsgränserna och mellan
Regeringskansliet och Brysselrepresentationen. Ofta
skedde samarbetet under stark tidspress, vilket ställde
särskilda krav på effektiv samordning.
Det var just denna effektiva samordning som tillsammans med tydliga målformuleringar och fastställda
prioriteringar bidrog till att ordförandeskapet blev så
framgångsrikt. Även allianser med andra medlemsländer och regelbundna kontakter med eu:s institutioner
underlättade framgångar inom många olika politikområden.
Men vilka var då framgångarna? Och vilka resultat
uppnåddes inom vilka områden? I det följande redovisas ett urval av de viktigaste resultaten. Vi börjar
med de tre politiskt prioriterade proﬁlfrågorna: utvidgning, sysselsättning och miljö.

Båda delarna uppfylldes, och det med råge.
Under tuffa förhandlingar hela våren löstes ett
antal svåra förhandlingsfrågor, som arbetskraftens fria
rörlighet, miljö, markförvärv och patenträtt. Därmed
blev stora delar av det som utgör kärnan i eu:s inre
marknad – med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital – färdigförhandlat med ﬂera av kandidatländerna.
Genombrottet med tidtabellen kom vid eu-toppmötet i Göteborg i juni. Då enades stats- och regeringscheferna om två måldatum i utvidgningsprocessen:
Dels ska kandidatländer som är redo kunna avsluta förhandlingarna senast 2002, dels ska dessa länder anslutas till eu i tid för att kunna delta som eu-medlemmar
i valet till Europaparlamentet 2004. Vid mötet slog
stats- och regeringscheferna också fast att utvidgningen är oåterkallelig.
– Detta är ett historiskt ögonblick, sade statsminister Göran Persson om överenskommelserna.
Och Financial Times justerade sin bedömning om
det svenska ordförandeskapet något: »det visade sig bli
produktivt, om än inte spektakulärt«.

Genombrott för EU:s utvidgning

Full sysselsättning och ökad miljöhänsyn

De blivande eu-länderna, kandidatländerna, satte stort
hopp till Sverige som eu-ordförande. Det svenska målet
för eu:s pågående utvidgningsprocess var att »bana väg
för ett politiskt genombrott i förhandlingarna«. Det
kunde innebära att ta ett rejält kliv framåt i de pågående förhandlingarna mellan eu och kandidatländerna
om eu:s regelverk eller att lyckas enas om en tidtabell
för hur utvidgningen ska slutföras.

De andra två prioriterade områdena var sysselsättning
och miljö. På sysselsättningsområdet ville Sverige följa
upp och nå framsteg inom de mål som eu-ledarna
ställt upp i Lissabon i mars 2000. Genom den då
påbörjade s.k. Lissabonprocessen ska eu inom ett årtionde bli världsbäst på ekonomisk tillväxt med ﬂer
och bättre arbetstillfällen och bibehållen social sammanhållning. Toppmötet i Stockholm i mars var det
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första i en rad vårtoppmöten som följer upp denna
process.
På Stockholmsmötet införlivades miljödimensionen
i strategin från Lissabon. Den svenska regeringen lotsade fram det viktiga tillägget. Såväl på miljöområdet
som på det ekonomiska och sociala området ska dessutom perspektivet med hållbar utveckling – att tillgodose vår generations behov utan att ge avkall på kommande generationers – användas. Det fastslog stats- och
regeringscheferna vid nästa eu-toppmöte i Göteborg i
juni, då en strategi för hållbar utveckling antogs. I och
med detta inleddes en process som på sikt ska garantera unionen och dess medborgare en hållbar samhällsutveckling. Läs mer på sid 63. På miljöområdet fattades under det svenska ordförandeskapet också beslut
om konkreta mål när det gäller klimatfrågan, transporter, folkhälsa och naturresurser. Dessutom antog
ministerrådet en gemensam ståndpunkt om eu:s sjätte
miljöhandlingsprogram, som ska ge riktlinjerna för miljöarbetet i eu under de kommande tio åren (se sid 63).
Jämfört med Europeiska kommissionens förslag höjde
ministerrådet ambitionerna väsentligt, bl.a. vad gäller
kemikalier, bekämpningsmedel och stadsmiljö.
Förutom miljön lades ytterligare tre områden till
Lissabonprocessens agenda vid toppmötet i Stockholm.
För det första tog länderna upp problemet med den
åldrande befolkningen. Det kommer att bli allt färre
som ska försörja allt ﬂer. Pensionssystem, hälso- och
sjukvård och äldreomsorg kommer att utsättas för
stora påfrestningar. För att möta denna demograﬁska
utmaning betonade eu-ledarna i Stockholm att man
ska jobba för att öka sysselsättningen, minska statsskulderna och reformera pensionssystemen.
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För det andra lyfte man fram bioteknikens betydelse
för den europeiska ekonomin. Europas biotekniksektor
ska kunna mäta sig med ledande konkurrenter för att
locka till sig patent, forskare och investeringskapital.
Och för det tredje bestämde eu-länderna att kandidatländerna ska tas med i eu:s arbete mot målet som
ställdes upp i Lissabon.
Mot bakgrund av diskussionen om den åldrande
befolkningen fastställdes också ett nytt mål för sysselsättningen: Av dem över 55 år ska minst 50 procent
vara sysselsatta år 2010. Ytterligare delmål som fastställdes var att sysselsättningsgraden i eu ska nå 67
procent till år 2005, för kvinnor 57 procent. Genom
att främja åtgärder för bättre arbetsmiljö, ökad kompetensutveckling, stärkt jämställdhet och förbättrad
arbetsorganisation hoppas man också kunna öka kvaliteten i arbetet. Läs mer på sid 68.

Internationella framgångar
Det är inte alltid lätt att få 15 länder att tala med en
röst internationellt. Men det är den vägen eu slagit in
på de senaste åren. Och det var den vägen Sverige
fortsatte att styra unionen på under sitt ordförandeskap. Utrikespolitiskt blev det svenska ordförandeskapet en stor framgång bl.a. för de stora ansträngningarna med att få eu att uppträda enat på den internationella arenan.
– Vi har visat hur ett litet alliansfritt land kan
driva en framgångsrik utrikespolitik, sade statsminister Göran Persson, och bilden bekräftades i internationell media.
Under våren lyckades eu utforma en samlad politik
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vad gäller utvecklingen på västra Balkan. Stabiliserings- och associationsavtal med Makedonien och
Kroatien befäste regionens närmande till eu. Unionen
reagerade också snabbt och samordnat på de våldsamma kriserna i södra Serbien och Makedonien.
Beträffande konﬂikten i Mellanöstern så gav eu
starkt och enat stöd för slutsatserna i den s.k.
Mitchellrapporten. Den innehåller rekommendationer
för hur man ska kunna återuppta fredsprocessen, bl.a
med krav på att allt våld ska upphöra och att de israeliska bosättningarna ska stoppas. Vid toppmötet i
Göteborg beslutade eu-ledarna om en färdplan för hur
eu ska bistå fredsprocessen i Mellanöstern.
eu:s relationer med Ryssland utvecklades genom
ökat samarbete om miljöfrågor, ekonomi och handel
samt diskussioner om framtida ryskt medlemskap i
Världshandelsorganisationen, wto. Den ryske presidenten Vladimir Putins besök i Stockholm i mars signalerade betydelsen av eu:s förhållande till Ryssland.
Relationen mellan eu och den nya amerikanska administrationen med president George w Bush i spetsen
ﬁck också hög prioritet. I Göteborg konstaterades en
enighet mellan eu och usa om en plattform som skulle
göra det möjligt att lansera nya förhandlingar inom
wto. Likaså löstes den snart tioåriga banantvisten
mellan eu och usa under det svenska ordförandeskapet. Man enades också om att föra en gemensam
politik för fred i Mellanöstern. Däremot förblev usa
och eu oeniga om Kyotoprotokollet, som ska bidra till
att minska världens utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Läs om dessa förhandlingar på sid 17.
eu spelade också en roll på koreanska halvön i och
med statsminister Göran Perssons resa dit som eu-ordREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

förande. Besöket visade eu:s stöd för den pågående
fredsprocessen mellan Nordkorea och Sydkorea. Efter
besöket förklarade sig också Nordkoreas ledare Kim
Jong-Il villig att inleda en dialog om mänskliga rättigheter med eu och att diskutera landets behov av ekonomiska reformer.
Ett betydelsefullt beslut på det internationella
handelspolitiska området var Everything but Armsbeslutet. Överenskommelsen ger på sikt de 48 minst
utvecklade länderna i världen tullfri export till eu för
alla varor utom vapen och ammunition. Det svenska
ordförandeskapet lade fram det kompromissförslag
som löste den tidigare blockerade situationen i ministerrådet. Beslutet att utan krav på motprestation
avskaffa handelshindren även för känsliga jordbruksvaror torde ha stärkt de minst utvecklade ländernas förtroende för eu inför den kommande wto-rundan.

Ökat samarbete för säkerhet
eu-länderna håller på och bygger upp sin gemensamma
förmåga att hantera kriser. Både militärt och civilt ska
unionen bli bättre på att hantera och förebygga kriser
och konﬂikter. Under det svenska ordförandeskapet
utvecklades eu:s krishantering på ﬂera betydande sätt.
En viktig pusselbit var beslut om ökat samarbete
mellan eu och Förenta Nationerna för militär och civil
krishantering. Exempelvis ska eu:s framväxande resurser inom krishantering kunna bidra till att stärka fn:s
kapacitet. eu-länderna enades också om principer och
områden för samarbetet mellan eu och fn respektive
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(osse) i civil krishantering.
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eu satte även upp mål för hur unionens egna civila
krishantering ska fungera, inte minst vad gäller antalet
poliser. Bl.a. ska 2.000 personer för räddningstjänst
och 1.000 poliser kunna mobiliseras med kort varsel.
På den militära sidan inrättades eu:s militära organisation permanent den 1 januari 2001 – Kommittén
för utrikes- och säkerhetspolitik (kusp), Militärkommittén (eumc) och Militära staben (eums). Dessutom började eu-länderna ett särskilt arbete med att
se över sina militära kapacitetsmål. Vilka tillgångar
finns? Vilka är bristerna och vilka prioriteringar ska
göras? Målet är att få bättre underlag inför beslut om
vad medlemsländerna ska bidra med militärt.
Arbetet med att förebygga konﬂikter ﬁck ny fart
under toppmötet i Göteborg. Då enades eu-ledarna
om ett program för konﬂiktförebyggande. Exempelvis
ska samarbetet med andra internationella organisationer och det civila samhället stärkas. eu ska också prioritera förebyggande åtgärder tydligare och förbättra
instrument för att motverka konﬂiktorsaker som fattigdom, brist på goda styrelseformer, brist på mänskliga
rättigheter och strid om naturresurser.
eu:s höge representant för utrikesfrågor, Javier
Solana, uttryckte sin belåtenhet med Sveriges insats
efter eu-toppmötet i Göteborg:
– Sverige har gjort mycket för utvecklingen av eu:s
krishantering. Det är uppenbart att det svenska ordförandeskapet har infört en större intensitet i utrikesoch säkerhetspolitiken.
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Första byggstenen i asylsystem
I spåren av konﬂikter och kriser uppstår inte sällan
ﬂyktingströmmar. eu-länderna har tidigare enats om
att skapa ett gemensamt asylsystem. Under det svenska ordförandeskapet uppnåddes ett genombrott i eu:s
lagstiftnings- och harmoniseringsarbete på området.
Länderna fattade beslut om att ta ett gemensamt
ansvar i en krissituation och omedelbart kunna ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer. Beslutet kan ses
som en första byggsten i ett gemensamt asylsystem
och en gemensam asylpolitik.
eu-länderna skärpte också sina åtgärder mot människosmuggling. Man kom överens om ett lägsta straff
för människosmuggling på åtta år. Dessutom fattades
viktiga beslut om ekonomiska sanktioner mot ﬂygbolag
eller rederier som inte kontrollerar att passagerare har
ordentliga resehandlingar.

Landvinningar vad gäller öppenhet
Det fanns en het fråga som den svenska regeringen inte
hade alltför stort hopp om att lyckas förhandla klart
under sitt ordförandeskap. Ändå är ämnet ett av dem
som ligger svenskarna varmast om hjärtat. Frågan gällde eu-institutionernas nya öppenhetsregler och därmed
medborgarnas möjlighet till insyn och tillgång till eudokument.
När det svenska ordförandeskapet inleddes var
medlemsländerna inte alls överens om hur reglerna om
handlingars offentlighet vid institutionerna skulle utformas. Även mellan medlemsländerna och Europaparlamentet fanns olika uppfattning. Men som ordförandeland lyckades Sverige överbrygga meningsskiljKAPITEL FYRA. DET SVENSKA ORDFÖRANDESKAPET •
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aktigheterna och slutförde förhandlingarna om nya
öppenhetsregler. Reglerna omfattar alla kategorier av
handlingar, även s.k. känsliga dokument om än med
vissa särregler för dessa, och innebär att offentliga
register måste upprättas för alla inkomna handlingar
och göras tillgängliga via Internet. De nya reglerna
påverkar inte de svenska offentlighetsreglerna i negativ
riktning och innebär ett stort steg framåt mot öppnare
arbetsmetoder inom unionen.
Det svenska ordförandeskapet präglades av en uttalad ambition att genomföra ett öppet och lättillgängligt ordförandeskap. »Sverige startar en ›revolution av
öppenhet‹ i EU« löd en rubrik i brittiska Independent
den 5 januari 2001. Tydligast visades detta genom det
svenska ordförandeskapets webbplats, www.eu2001.se,
där dagordningar, pressmeddelanden och annat underlag publicerades omgående i högre utsträckning än hos
något tidigare ordförandeskap. Webbplatsen blev en
viktig kanal såväl för både nationella och internationella nyhetsredaktioner som för den interna kommunikationen inom Regeringskansliet. Den avlastade både
handläggare och pressansvariga betydligt.
Medlemsländer och medier ﬁck dessutom kontaktlistor med telefonnummer till nyckelpersoner för att
tillgodose behovet av korrekt och lätt tillgänglig information. Framför allt spelade mediekontakterna i
Bryssel en viktig roll för internationella mediers syn på
ordförandeskapet. »Tusentals samtal om allehanda ting
besvarades från tidig morgon till sen kväll«, skriver
pressrådet Anders j Ericson i en avslutande betraktelse
över Brysselrepresentationens arbete under ordförandeskapet. »När det var som mest hektiskt hade jag en
lång telefonlista av journalister som omedelbart ville
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ha kontakt. När jag betat av ett samtal hade jag två nya
i mobiltelefonens röstbrevlåda! Då var det bara att
skratta åt eländet.«
Vissa förfasade sig över den svenska tillgängligheten.
Att skämma bort medier och allmänhet med tillgängliga makthavare och tjänstemän kunde ju inte gynna
arbetsron och dessutom sätta »farliga« prejudikat i eusammanhang och tvinga andra länder att gå åt samma
håll. Anders j Ericson igen:
– Under ordförandeskapet hörde jag inte en enda
person på representationen beklaga sig över att vi hade
offentliggjort deras mobilnummer. Tvärtom bidrog
detta till det allmänna omdömet här i Bryssel att det
svenska ordförandeskapet var »mycket tillgängligt«.

Att hantera det oförutsedda
Galna ko-sjukan och utbrotten av mul- och klövsjuka i
ﬂera medlemsländer var oförutsedda händelser som
ställde stora krav på ordförandeskapet. På alla sex
ministermöten med jordbruksministrarna under ordförandeskapet diskuterades bse. För att komma till rätta
med krisen togs bl.a. beslut om att utöka antalet tester. Läs mer hur eu hanterade bse-krisen och mul- och
klövsjukan på sid 55.
En annan händelse mot slutet av det svenska ordförandeskapet kastade en stor svart skugga över det sakpolitiskt så framgångsrika Göteborgstoppmötet.
Kravallerna på Göteborgs gator etsade sig fast på allas
näthinnor och sände skräck i befolkning, mötesdeltagare och fredliga demonstranter.
– Det är en mycket farlig utveckling vi nu ser på
olika håll i världen, en utveckling som i grund och botKAPITEL FYRA. DET SVENSKA ORDFÖRANDESKAPET •
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ten syftar till att stoppa en demokratisk dialog, kommenterade statsminister Göran Persson händelserna.
Förutom kartläggning och analys på hemmaplan (se
sid 24) kom Sverige och de båda tidsmässigt angränsande ordförandeskapsländerna Frankrike och Belgien
överens om att inrätta en arbetsgrupp på hög nivå för
att ta fram ett program som värnar mötes- och demonstrationsfriheten vid stora internationella möten.

Sveriges EU-ordförandeskap
– några siffror
• Under våren 2001 genomfördes drygt 2.200 möten i

Bryssel och Luxemburg med ministerrådet, förlikningskommittén och med ministerrådets alla kommittéer
och arbetsgrupper.
• Sverige hade utsett 315 ordföranden till 304 arbets-

grupper och kommittéer under ministerrådet.
• I Sverige genomfördes 77 möten på 44 olika orter.

Inget annat ordförandeland har haft en sådan geografisk spridning på mötesverksamheten. Sammanlagt
deltog 10.350 delegater och mediebevakningen uppgick till 4.800 medierepresentanter.
• Cirka 2.000 utländska journalister besökte Sverige

EU-ordförandeskap
Ordförandeskapet i EU:s ministerråd roterar halvårsvis mellan medlemsländerna i en fastställd turordning. I korthet innebär ordförandeskapet att under
sex månader leda arbetet i ministerrådet, som möts i
16 olika konstellationer, liksom i alla dess beredningsorgan. I arbetet ingår också att representera
ministerrådet gentemot övriga EU-institutioner, internationella organisationer samt länder utanför EU.

• Riksdagen hade beviljat Regeringskansliet 835 miljoner

kronor extra för att förbereda och genomföra ordförandeskapet. Kostnaderna för ordförandeskapet höll sig inom
de ekonomiska ramar som satts av riksdagen.
• Över 800.000 besök gjordes på www.eu2001.se – det

svenska EU-ordförandeskapets webbplats.
• Över 400 gymnasieelever i 95 klasser från 50 skolor

över hela landet engagerades i projektet Unga reportrar. De unga reportrarna bevakade ett hundratal EUmöten, och projektet ledde till att över 700 artiklar
publicerades på ordförandeskapets webbplats.
• I samband med ordförandeskapet gjordes en stor sats-

ning kring svensk kultur och samhällsliv. Totalt
genomfördes 456 kulturprojekt i främst Sverige, EU:s
medlemsländer och kandidatländerna.

under ordförandeskapet.
• Sammanlagt hölls omkring 135 presskonferenser i

Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, vilket är i
genomsnitt mer än en presskonferens per vardag
under ordförandeskapet.
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REGERINGEN 2001
Göran Persson
Född den 20 januari 1949 i Vingåker.
Högskolestudier, kommunalpolitiker,
riksdagsledamot, ordförande i
Socialdemokratiska arbetarepartiet.
Statsråd i Utbildningsdepartementet
1989–1991, finansminister 1994–
1996. Statsminister sedan 1996.

Marita Ulvskog

Lena Hjelm-Wallén
Född den 14 januari 1943 i Sala.
Fil mag, lärare, riksdagsledamot.
Statsråd i Utbildningsdepartementet
1974–1976, statsråd i Utrikesdepartementet 1985–1991, utrikesminister 1994–1998. Statsråd i
Statsrådsberedningen och vice statsminister sedan 1998.

Anna Lindh
Född den 19 juni 1957 i Enskede.
Jur kand, ordförande i SSU, riksdagsledamot. Miljöminister 1994–1998.
Utrikesminister sedan 1998.

Ingela Thalén
Född den 1 oktober 1943 i Göteborg.
Partiombudsman, kommunalpolitiker,
riksdagsledamot, partisekreterare.
Arbetsmarknadsminister 1987–1990,
socialminister 1990–1991 och
1994–1996. Statsråd i Socialdepartementet sedan 1999.

Mona Sahlin
Född den 9 mars 1957 i Sollefteå.
Riksdagsledamot, partisekreterare,
egen företagare. Arbetsmarknadsminister 1990–1991, statsråd i
Statsrådsberedningen och vice statsminister 1994–1995. Statsråd i
Näringsdepartementet sedan 1998.

Margareta Winberg
Född den 13 augusti 1947 i Sjuntorp.
Folkskollärarexamen, ämneslärare,
kommunal- och landstingspolitiker,
riksdagsledamot. Jordbruksminister
1994–1996, arbetsmarknadsminister
1996–1998. Jordbruks- och jämställdhetsminister sedan 1998.

Björn von Sydow
Född den 26 november 1945 i
Stockholm. Fil dr och docent i statsvetenskap, kommunalpolitiker, riksdagsledamot. Statsråd i Närings- och
handelsdepartementet 1996–1997.
Försvarsminister sedan 1997.
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Född den 4 september 1951 i Luleå.
Journalist, pressekreterare, chefredaktör. Civilminister 1994–1996.
Kulturminister sedan 1996.
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Maj-Inger Klingvall
Född den 15 maj 1946 i Nyköping.
Pol mag, kommunalpolitiker, riksdagsledamot. Statsråd i Socialdepartementet 1996–1999. Statsråd i
Utrikesdepartementet 1999 – t.o.m.
den 16 november 2001.

Lars Engqvist
Född den 13 augusti 1945 i
Karlskrona. Journalist, ordförande i
SSU, chefredaktör, VD Svenska filminstitutet. Statsråd i Inrikes- och
Finansdepartementen 1998. Socialminister sedan 1998.

Leif Pagrotsky
Född den 20 oktober 1951 i Göteborg.
Pol mag, civilekonom, universitetslektor. Statsråd i Statsrådsberedningen
1996–1997, statsråd i Närings- och
handelsdepartementet 1997–1998.
Statsråd i Utrikesdepartementet
sedan 1998.

Björn Rosengren
Född den 14 april 1942 i Stockholm.
Ingenjör, ordförande i TCO, landshövding i Norrbottens län. Näringsminister sedan 1998.

Thomas Östros
Född den 26 januari 1965 i Gällivare.
Fil lic i nationelekonomi, kommunalpolitiker, riksdagsledamot. Statsråd i
Finansdepartementet 1996–1998.
Utbildningsminister sedan 1998.

Kjell Larsson
Född den 26 mars 1943 i Göteborg.
Pol mag, generaldirektör för Exportkreditnämnden. Statssekreterare i
Statsrådsberedningen 1982–1991.
Miljöminister sedan 1998.

Ulrica Messing
Född den 31 januari 1968 i
Hällefors. Lärare, kommunalpolitiker,
riksdagsledamot. Statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet 1996–1998.
Statsråd i Kulturdepartementet
1998–2000. Statsråd i Näringsdepartementet sedan 2000.

Ingegerd Wärnersson
Född den 19 januari 1947 i
Vetlanda. Lågstadielärare, rektor,
kommunalpolitiker, riksdagsledamot.
Statsråd i Utbildningsdepartementet
sedan 1998.
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Britta Lejon
Född den 2 november 1964 i
Stockholm. Fil kand, departementssekreterare. Statsråd i Justitiedepartementet sedan 1998.

Bosse Ringholm
Född den 18 augusti 1942 i
Falköping. Ordförande i SSU, riksdagsledamot, landstingsråd, generaldirektör för AMS. Finansminister
sedan 1999.

Lars-Erik Lövdén
Född den 11 januari 1950 i Malmö.
Jur kand, kommunalpolitiker, riksdagsledamot. Statsråd i Finansdepartementet sedan 1998.

Thomas Bodström
Född den 9 april 1962 i Uppsala.
Jur kand, biträdande jurist och advokat.
Justitieminister sedan 2000.
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KALENDARIUM 2001
3 januari
Israels utrikesminister Shlomo Ben Ami
besöker statsminister Göran Persson
och utrikesminister Anna Lindh för
samtal om fredsprocessen i Mellanöstern.
9 januari
Hela regeringen deltar i överläggningar i
Stockholm med Europeiska kommissionen om bl.a. det svenska EU-ordförandeskapets prioriterade områden.
Feisal Husseini, medlem av PLO:s
exekutiva kommitté med ansvar för
Jerusalems frågor, besöker utrikesminister Anna Lindh för att presentera de
palestinska synpunkterna på USA:s president Bill Clintons fredsansträngningar.
11 januari
Utrikesminister Anna Lindh och försvarsminister Björn von Sydow har överläggningar med Natos generalsekreterare Lord Robertson om EU:s krishantering och Natos roll i denna process.

möte (ASEM) i Kobe i Japan för att diskutera utvecklingen i världsekonomin.

Winberg medverkar vid informellt ministermöte i Norrköping om Jämställdhet
och socialförsäkringar – en motor för

17 januari
Presentation av EU-ordförandeskapets
arbetsprogram i Strasbourg.

tillväxt.

Näringsminister Björn Rosengren presenterar rapporten IT som tillväxtmotor,
om bl.a. informationsteknikens betydelse för tillväxt och sysselsättning i
Sverige.
18–20 januari
Försvarsminister Björn von Sydow besöker Österrike för samtal med försvarsminister Herbert Scheibner om europeisk krishanteringsförmåga, bilateralt
samarbete och säkerhetssituationen i
Europa.
19 januari
Narkotikakommissionen överlämnar sin
slutrapport Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen till socialminister
Lars Engqvist.
Finansminister Bosse Ringholm håller i
ordförandeklubban för första gången då
EU:s ekonomi- och finansministrar
möts.

12 januari
Utrikesminister Anna Lindh tar emot
Nabil Sha'ath, palestinsk minister för
planering och internationellt samarbete
för samtal om den senaste händelseutvecklingen av fredsprocessen.

Miljöminister Kjell Larsson deltar vid en
internationell klimatkonferens – Local
Action for Global Climate Protection – i
Växjö.

13–14 januari
Finansminister Bosse Ringholm deltar i
ett asiatiskt-europeiskt finansminister-

21–23 januari
Socialförsäkringsminister Ingela Thalén
och jämställdhetsminister Margareta
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22 januari
Statsrådet Mona Sahlin medverkar vid
konferensen Work Life 2000 i Malmö
där 700 delegater, t.ex. från EU:s kandidatländer, samtalar om bl.a. mångfald
i arbetslivet samt morgondagens arbetsmarknader, arbetsorganisation och
arbetsmiljö.
23 januari
Statsrådet Mona Sahlin medverkar vid
Mobile Commerce World Scandinavia i
Stockholm om telekomfrågor.
23–24 januari
De svenska ordförandeskapsplanerna
presenteras för Europaparlamentets
utskott i Bryssel. Flertalet svenska
ministrar deltar och presenterar prioriteringarna inom sina respektive områden.
Chiles utrikesminister Soledad Alvear
Valenzuela besöker statsminister Göran
Persson och utrikesminister Anna
Lindh. Samtalen handlar främst om förbindelserna mellan EU och
Latinamerika.
25 januari
Egyptens utrikesminister Amre Moussa
besöker utrikesminister Anna Lindh för
samtal om bilaterala frågor, situationen
i Mellanöstern och fredsprocessen.
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Prioriteringsdelegationen överlämnar
sitt slutbetänkande om Prioriteringar i
vården. Perspektiv, för politiker, profession och medborgare till socialminister
Lars Engqvist.
26 januari
Näringsminister Björn Rosengren träffar
företrädare för elnätsföretag och
myndigheter för att diskutera hur de
årligen återkommande avbrotten på
elnäten vid dåligt väder kan minskas.
27 januari
Statsminister Göran Persson och kulturminister Marita Ulvskog deltar i minneshögtid i Stockholms synagoga med
anledning av minnet av förintelselägret
Auschwitz befrielse 27 januari 1945.
29 januari
Handelsminister Leif Pagrotsky tar emot
Sydafrikas handelsminister Alec Erwin
för samtal om världshandeln.

gationer från ett 50-tal länder och organisationer för att diskutera bl.a. strategier mot intolerans på lokal nivå,
lagstiftning, utbildning och medias roll.
30 januari
Statsminister Göran Persson deltar i
överläggningar i Stockholm med FN:s
generalsekreterare Kofi Annan.
31 januari
Betänkandet Levande Historia överlämnas till kulturminister Marita Ulvskog.
1 februari
Tunisiens utrikesminister Habib Ben
Yahia träffar utrikesminister Anna Lindh
för samtal om bl.a. bilaterala frågor och
fredsprocessen i Mellanöstern.
Regeringen överlämnar propositionen
Kemikaliepolitik för giftfri miljö till riksdagen. I propositionen preciserar regeringen miljömålet giftfri miljö med fem
delmål och strategier för att nå delmålen.

Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid EU-konferensen Aeronautics Days 2001 i
Hamburg, Tyskland, om forskning kring
flygindustrin, flygets miljöpåverkan och
flygsäkerhet.

6 februari
Handelsminister Leif Pagrotsky tar emot
Tjeckiens industri- och handelsminister
Miroslav Grégr för diskussioner om
samarbetet inom WTO och OECD och
EU:s östutvidgning.

29–30 januari
Statsminister Göran Persson deltar i
den internationella konferensen
Stockholm International Forum:
Combating Intolerance, som vice statsminister Lena Hjelm-Wallén ansvarar
för. På konferensen medverkade dele-

7 februari
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén träffar SFS (Sveriges förenade studentkårer) för samtal om studentbostäder.
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Margaret Jay, Minister for Woman och
näringsminister Björn Rosengren pre-

senterar en rapport om kvinnor som
företagare i Storbritannien och Sverige.
7–9 februari
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
UNEP:s (FN:s miljöorgan) möte i
Nairobi, Kenya om bl.a. förnyelsebar
energi, fattigdom och miljö, naturkatastrofer och kemikalier.
8 februari
Statsrådet Ulrica Messing är ordförande
vid EU:s idrottstrojkamöte i Stockholm,
tillsammans med bl.a. kommissionär
Vivianne Reding. Bl.a. kampen mot
dopning diskuteras.
Statsrådet Mona Sahlin presenterar en
nationell handlingsplan mot rasism,
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering.
8–9 februari
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall och justitieminister
Thomas Bodström är värdar för EU:s
justitie- och inrikesministrars informella
ministermöte i Stockholm som fokuserar på harmoniseringen av flyktingpolitiken, människohandel och civilrättsligt
samarbete.
12 februari
Sao Tomé och Princips utrikesminister
Joaquim Rafael Branco besöker Sverige
på inbjudan av bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall för
samtal om bilaterala frågor.
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12–13 februari
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén deltar
i FN:s boendekommission i Kenya om
bostadsplanering och stadsplanering i
olika länder.

19 februari
Skolminister Ingegerd Wärnersson
offentliggör att den nya myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning (KY) förläggs till Hässleholm.

13 februari
Socialförsäkringsminister Ingela Thalén
medverkar vid konferensen Kan EU
bidra till tillväxt och solidaritet i Stockholm.

19–21 februari
Socialminister Lars Engqvist deltar vid
WHO:s och Socialdepartementets europeiska ministerkonferens Young People
and Alcohol på Norra Latin.

15–16 februari
Försvarsminister Björn von Sydow tar
emot Danmarks försvarsminister Jan
Trøjborg för samtal om bl.a. EU:s
krishantering, Östersjöinitiativet, läget
på Balkan, nordisk brigad och bilateralt
försvarssamarbete.

20 februari
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros inviger det europeiska
språkåret 2001 vid en konferens i
Lund.

15–17 februari
Näringsminister Björn Rosengren och
statsrådet Mona Sahlin leder informellt
ministermöte i Luleå för EU:s arbetsmarknads- och telekommunikationsministrar. Mötet handlar främst om IT
och sysselsättning.
16 februari
Tanzanias utrikesminister Jakaya
Kikwete besöker utrikesminister Anna
Lindh för samtal om utvecklingen i
Zanzibar och regionala frågor.
Miljöminister Kjell Larsson träffar
Schweiz förbundspresident Moritz
Leunberger för att diskutera klimatfrågan.
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Jordbruksminister Margareta Winberg
deltar i europeiska djurskyddsorganisationers rundabordssamtal i Bryssel där
etiska aspekter på djurhållning och
djurs välbefinnande diskuteras.
20–21 februari
Utrikesminister Anna Lindh besöker
Armenien, Georgien och Azerbajdzjan
med EU-trojkan. Besöken är ett led i att
öka EU:s engagemang i södra Kaukasus.
EU-trojkan består av en representant för
ordförandeskapet, EU-kommissionären
för utrikes relationer samt EU:s höge
representant för den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.
21 februari
Demokratiminister Britta Lejon deltar i
Elevdemokratigalan i Göteborg.

21–23 februari
Justitieminister Thomas Bodström
öppnar EU-konferens i Sundsvall om
strategier för att förebygga brott.
23 februari
Socialminister Lars Engqvist medverkar
med ett anförande vid European
Disabled Forum (EDF) i Stockholm.
Forumet omfattar 66 europeiska ickestatliga organisationer inom handikappområdet och nationella samarbetsorgan från varje medlemsstat inom EU.
26 februari
Statsminister Göran Persson deltar vid
undertecknandet av nytt EU-fördrag i
Nice.
26–27 februari
Försvarsminister Björn von Sydow besöker USA och träffar i New York biträdande generalsekreteraren Louise
Frechette och Prince Zaid Al-Hussein,
Jordaniens FN-ambassadör och ordförande i den Alliansfria rörelsen NAM
(Non-Aligned Movement) för samtal om
bl.a. samordningen mellan EU och FN.
I Washington träffar Björn von Sydow
bl.a. USA:s försvarsminister Donald
Rumsfeldt, senator Hagel och förre försvarsministern William Cohen för samtal om Sveriges ordförandeskap i EU.
26 februari–12 mars
Statsminister Göran Persson reser runt
till samtliga EU-huvudstäder inför EUtoppmötet i Stockholm.
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27 februari
Nye chefen för FN:s befolkningsfond,
Thoraya Obaid, besöker Sverige för
samtal om bl.a. hiv/aids och familjeplanering med bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall.
Lars Engqvist deltar vid förlikningsförhandlingar om tobaksdirektivet med
Europa-parlamentet i Bryssel. Förhandlingarna ledde till en överenskommelse
om ett direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror.
Bibelkommissionen överlämnar slutbetänkande till kulturminister Marita
Ulvskog.
28 februari
Propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, som
tar sin utgångspunkt i begreppet livslångt lärande, presenteras för riksdagen.
1 mars
Utrikesminister Anna Lindh deltar i nordiskt utrikesministermöte i Helsingfors
om bl.a. EU:s utvidgning och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.
1–3 mars
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros leder EU:s utbildningsoch forskningsministrars informella
rådsmöte i Uppsala om EU:s nästa ramprogram för forskning 2002–2006.
3–6 mars
Jämställdhetsminister Margareta
Winberg deltar i FN:s kvinnokonferens i
REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

New York på temat hiv/aids samt rasism
ur ett kvinnoperspektiv.
5–7 mars
Utrikesminister Anna Lindh besöker
Kanada och USA tillsammans med EUtrojkan för att bl.a. diskutera aktuella
utrikespolitiska frågor och förbereda
toppmötena EU–USA och EU–Kanada.
6 mars
Regeringens Öresundsdelegation under
ordförandeskap av handelsminister Leif
Pagrotsky sammanträder i Lund för att
diskutera arbetet för att främja integrationen i Öresundsregionen.
8 mars
Jämställdhetsminister Margareta
Winberg deltar med anledning av internationella kvinnodagen i seminarium
om män och jämställdhet i Europaparlamentet i Bryssel.
13–15 mars
Försvarsminister Björn von Sydow tar
emot Polens försvarsminister Bronislaw
Komorowski för samtal om den svenska
försvarsreformen, det polska försvarets
sexårsplan, det bilaterala försvarsmaterielsamarbetet, EU:s krishantering och
Östersjösamarbetet.
14 mars
Jordbruksminister Margareta Winberg
deltar i den tvärvetenskapliga konferensen om livsmedelskedjan Food Chain
2001 – safe, sustainable, ethichal i
Uppsala.

15 mars
Utrikesminister Anna Lindh deltar i
Barentsrådets möte i Murmansk och
Sverige tar över ordförandeskapet i
rådet efter Ryssland.
Svenska institutet och svenska
ambassaden i London arrangerar
svensk-brittiskt seminarium på temat
Equality at Work – Equality at Home,
Men, the Family and Working Life.
16 mars
Skolminister Ingegerd Wärnersson inviger kunskapsveckan, en kampanj för
att synliggöra svensk vuxenutbildning
och folkbildning, i Önnestad utanför
Kristianstad.
23 mars
Konsumentminister Britta Lejon möter
bankbranschen för att diskutera bl.a.
konkurrenssituationen på bankmarknaden och dess konsekvenser för konsumenterna.
Regeringen utnämner rättschefen i
Justitiedepartementet Göran Lambertz
till ny justitiekansler från den 1 oktober
2001.
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid Sveriges
Förenade Studentkårers EU-möte i
Göteborg om studenternas inflytande
över utbildningspolitiken i EU.
I den fjärde kvartalsrapporten från
Regeringskansliet visar näringsminister
Björn Rosengren att företagen med
statligt ägande förbättrade resultat
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med 88 procent år 2000 jämfört med
1999.
23–24 mars
Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh deltar i EUtoppmötet i Stockholm som främst
handlar om sysselsättning.
27–28 mars
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall leder EU-trojkan till
Belgrad och Sarajevo för att diskutera
asyl- och migrationsfrågor.
26–29 mars
Utrikesminister Anna Lindh reser med
EU-trojkan till Santiago de Chile för
samtal om demokrati, mänskliga rättigheter, handelsrelationer och den teknologiska klyftan mellan Europa och
Latinamerika.
29 mars
Författaren Mehmed Uzun besöker kulturminister Marita Ulvskog med anledning av förestående rättegång i Turkiet
om hans böcker utgivna på kurdiska.
30 mars
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet träffar en principöverenskommelse
om den ekonomiska vårpropositionen.
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid möte med European Network for
Smoking Prevention i Sigtuna.
Miljöminister Kjell Larsson tar emot
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sina EU-kollegor vid ett informellt
miljöministermöte i Kiruna där bl.a.
klimatfrågan tas upp.
2 april
Utrikesminister Anna Lindh har möte i
Stockholm med Israels utrikesminister
Shimon Peres om situationen i Mellanöstern och fredsprocessen.
Miljöminister Kjell Larsson reser till
Washington tillsammans med miljökommissionär Margot Wallström och
Olivier Deleuze, statssekreterare från
det belgiska miljödepartementet, för att
diskutera klimatfrågan.
2–3 april
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid OECDmöte om utbildning i Paris.
3 april
Statsminister Göran Persson deltar i
överläggningar i Stockholm med de baltiska premiärministrarna om resultaten
från EU-toppmötet i Stockholm och
EU:s utvidgning.
Vid OECD:s möte för utbildningsministrarna i Paris håller skolminister
Ingegerd Wärnersson ett anförande om
hur Sverige hanterar värderingsfrågor.
3–4 april
Expertmöte i Stockholm på temat
Tillräckliga och hållbara pensioner i
Europa.

4 april
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid Utbildningsdepartementets EU-konferens i
Karlstad om kvalitet i den högre utbildningen.
6 april
Försvarsminister Björn von Sydow leder
EU:s informella försvarsministermöte i
Bryssel om bl.a. EU-ländernas kapacitet
inför den gemensamma krishanteringsförmågan och den s.k. översynsmekanismen, dvs. EU:s framtida strukturer
för det militära samarbetet samt partnerländernas roll i ett framtida EUsamarbete.
6–11 april
Miljöminister Kjell Larsson reser till
Ryssland, Iran, Kina och Japan för
klimatsamtal. Med på resan deltar även
representanter från det belgiska miljödepartementet.
8–10 april
Jordbruksminister Margareta Winberg
leder jordbruksministrarnas informella
ministermöte i Östersund om bl.a.
samernas villkor och rennäringspolitik
samt landsbygdsutveckling.
17 april
Finansminister Bosse Ringholm överlämnar den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen.
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid Utbild-
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ningsdepartementets EU-konferens i
Karlskrona om samverkan mellan
högskolan och näringslivet.
18 april
Asylsökande barn får enligt en proposition från regeringen samma rätt till
utbildning som barn bosatta i Sverige.
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
FN:s miljöministermöte i New York
(CSD 9 FN:s kommission för hållbar
utveckling) för att diskutera energi samt
transporter och internationell miljöförvaltning.
18–19 april
Det svenska ordförandeskapet arrangerar ett seminarium i Ystad om civil och
militär koordinering av EU:s krishantering. Seminariet är startskottet för diskussioner om civil-militär samverkan
inom ramen för EU:s krishantering.
20–21 april
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros besöker Moskva där han
träffar den ryske forskningsministern
och medverkar vid seminarium med
ryska politiker om svensk och internationell socialdemokrati.
20–22 april
EU:s ekonomi- och finansministrar och
centralbankschefer möts för ett informellt Ekofin-möte i Malmö om bl.a. fördjupad ekonomisk-politisk dialog mellan EU och kandidatländerna.
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23 april
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid en nationell bibliotekskonferens på världsbokdagen i Borås.

29 april
Finansminister Bosse Ringholm för
EU:s och Nordens talan vid Internationella Valutafondens (IMF) och
Världsbankens vårmöten i Washington.

24 april
Utrikesminister Anna Lindh reser med
EU-trojkan till Algeriet för samtal om de
politiska och ekonomiska relationerna
mellan EU och Algeriet, mänskliga
rättigheter, Västsaharafrågan och fredsprocessen i Mellanöstern.

2–4 maj
Statsminister Göran Persson besöker
Pyongyang och Seoul för överläggningar
med DPRK:s ordförande Kim Jong-Il
och ROK:s president Kim Dae-Jung.

25–26 april
Socialminister Lars Engqvist medverkar
i EU:s expertmöte Towards a Barrier
Free Europe for Citizens with Disabilities i Linköping.
26 april
Mats Hellström utses som landshövding
i Stockholms län fr.o.m. 1 januari
2002.
26–28 april
Handelsminister Leif Pagrotsky och
konsumentminister Britta Lejon är värdar för det informella mötet med EU:s
inremarknads- och konsumentministrar
i Lund som fokuserar på konsumenternas intressen, t.ex. rättssäkerhet och
livsmedelssäkerhet.
27 april
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén medverkar på seminariet Rätten till bostad
– bara för vissa? i Västerås.

4 maj
Regeringen presenterar miljömålspropositionen Svenska miljömål – delmål och
åtgärdsstrategier som föreslår tidsbestämda och mätbara delmål för att nå
15 miljökvalitetsmål inom en generation.
4–5 maj
Näringsminister Björn Rosengren tar
emot 21 länsdelegationer som redovisar
sina synpunkter på infrastrukturen i
sina respektive län.
5–6 maj
Utrikesminister Anna Lindh är värd för
det informella EU-utrikesministermötet
»Gymnich« i Nyköping om EU:s utvidgning, mänskliga rättigheter, Mellanöstern och Korea.
8–9 maj
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar under det
svenska kungaparets statsbesök i
Belgien.
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10–12 maj
Statsrådet Mona Sahlin medverkar vid
Urban Futures, en storstads- och integrationskonferens, i Södertälje.
11 maj
Finansminister Bosse Ringholm besöker
Moskva för att möta den ryske finansministern Alexei Kudrin och premiärminister Michail Kasianov för förberedande ekonomiska diskussioner.
Finansdepartementet anordnar tillsammans med Region Skåne en framtidskonferens i Malmö på temat Skåne
2010 där kommunminister Lars-Erik
Lövdén och socialminister Lars Engqvist
medverkar.
14 maj
Statsminister Göran Persson deltar i
öppningen av FN-konferens i Bryssel för
de minst utvecklade länderna.
Försvarsminister Björn von Sydow leder
EU:s informella försvarsministermöte i
Bryssel och möter Allmänna rådet (utrikesministrarna) tillsammans med försvarsministrarna för avstämning av hur
långt man kommit i arbetet med ESDP
(den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken) och krishanteringen.
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén medverkar i konferensen Rum för tillväxt
arrangerad av Sveriges Byggindustrier
och Sveriges Fastighetsägare.
14–15 maj
Biståndsminister Maj-Inger Klingvall
och handelsminister Leif Pagrotsky delREGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

tar i konferens om de Minst Utvecklade
Länderna (MUL) i Bryssel.

tar emot svensk-norska renbeteskonventionen i Östersund.

14–16 maj
Socialminister Lars Engqvist deltar i
Världshälsoförsamlingens möte i
Genève, där han bl.a. deltar i samtal
om mental hälsa.

18–19 maj
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros leder europeiskt utbildningsministermöte i Prag, Tjeckien, om
ökad studentrörlighet.

17 maj
Toppmöte EU–Ryssland i Moskva med
president Vladimir Putin och premiärminister Michail Kasianov om politiska
och ekonomiska frågor som rör förhållandet EU–Ryssland.

20–22 maj
Försvarsminister Björn von Sydow besöker Balkan och träffar bl.a. Makedoniens försvarsminister Vlado
Buckowski, KFOR-kommendanten
Thorstein Skiaker, representanter för
FN, OSSE och chefen i United Nations
Mission i Kosovo (UNMIK) Hans
Haekkerup och olika representanter för
den serbiska regeringen. Försvarsministern besöker också den svenska
bataljonen.

Regeringen ger bidrag till 35 demokratiutvecklingsprojekt efter rekommendationer av Demokratidelegationen.
Finansminister Bosse Ringholm deltar i
OECD:s ministerrådsmöte i Paris för att
diskutera hållbar utveckling, klimatfrågan, tillväxt och det makroekonomiska
läget.
Sonja Eriksson utnämns till generaldirektör för den nya KY-myndigheten
för kvalificerad utbildning från den
1 oktober.
17–20 maj
Expertmöte i Kalmar om informationssystem för socialförsäkringar inom
MISSOC-samarbetet (som utbyter information om de enskilda ländernas
nationella socialförsäkringssystem).
18 maj
Jordbruksminister Margareta Winberg

21 maj
FN:s flyktingkommissarie Ruud Lubbers
besöker statsminister Göran Persson,
utrikesminister Anna Lindh och
bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall för samtal om internationellt flyktingskydd och samarbetet mellan EU och FN på migrationsområdet.
Justitieminister Thomas Bodström träffar USA:s justitieminister John Ashcroft
i anslutning till konferensen Global
Forum on Fighting Corruption i Haag,
Holland för diskussion om samarbete
om korruption.
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid Sidas och Socialhögskolans konKAPITEL FEM. APPENDIX •
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ferens i S:t Petersburg om det sociala
samarbetet mellan Ryssland, EU och
medlemsländerna.
22 maj
Skolminister Ingegerd Wärnersson
presenterar Tillsammans, Utbildningsdepartementets kampanj mot mobbning
i samarbete med ett flertal andra organisationer.

29 maj
Jordbruksminister Margareta Winberg
inleder Internationella djurskyddskonferensen i Stockholm där etiska aspekter
på djurhållning diskuteras.
29 maj–7 juni
Statsminister Göran Persson reser runt
till samliga EU-huvudstäder inför EUtoppmötet i Göteborg.

22–23 maj
Sverige är värd för UNEP-möte (FN:s
miljöorgan) om farliga kemikalier, så
kallade POP:s (Persistent Organic Pollutants). Drygt ett hundratal länder skriver under Stockholmskonventionen som
begränsar och förbjuder användning och
utsläpp av de tolv farligaste kemikalierna.

30 maj
Regeringen föreslår i en proposition ett
utökat informationsutbyte mellan
socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet.

23–27 maj
Miljödepartementet är värd för Ungdomskonferensen för miljö och hållbar
utveckling i Borgholm. Drygt 200 ungdomar från 104 länder samlas för att
förbereda sig och utforma en strategi
för hållbar utveckling inför FN:s toppmöte i Johannesburg 2002.

Barn- och familjeminister Ingela Thalén
deltar vid barntoppmöte i Örebro om
Children’s Rights in Europe – Challenge
and Responsibility.

24–25 maj
Utrikesminister Anna Lindh deltar i
ASEM:s (Asia Europe Meeting) utrikesministermöte i Peking om bl.a. människohandel, reformeringen av FN, regionala konflikter, WTO och internationell
brottslighet.
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Socialminister Lars Engqvist tar emot
slutrapporten från utredningen om tillskapande av ett familje-medicinskt
institut som ska förbättra primärvården.

31 maj
Hans-Inge Persson utnämns till generaldirektör för SSV – Statens skolor för
vuxna från den 1 juli. Från den 1
januari 2002 byter myndigheten namn
till Nationellt centrum för flexibelt
lärande (CFL).
1 juni
Finansminister Bosse Ringholm deltar i
nordiskt ministerrådsmöte för ekonomioch finansministrar i Helsingfors för att
besluta om ett utvecklat nordiskt in-

formationsutbyte om skattefrågor och
diskutera alkoholbeskattning och
beskattning av inkomster för sjömän.
6–8 juni
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén deltar
i femårsuppföljningen av FN:s boendekonferens i Istanbul.
7 juni
Den tyske finansministern Hans Eichel
besöker finansminister Bosse Ringholm
i Stockholm för bilaterala överläggningar och ett offentligt möte om EU-politiken.
7–8 juni
Försvarsminister Björn von Sydow deltar
i försvarsministermöte i Euroatlantiska
Partnerskapsrådet (EAPR) i Bryssel om
bl.a. situationen på Balkan, inklusive
insatsstyrkorna KFOR och SFOR samt
utvecklingen av olika delar inom Partnerskap för fred.
Statsrådet Ulrica Messing är ordförande
vid 7:e Europeiska konferensen om
Social ekonomi i Gävle, som visar
exempel på den svenska ekonomins lösningar för moderna ekonomiska och
sociala behov.
8 juni
Försvarsminister Björn von Sydow träffar
Rysslands försvarsminister Sergei Ivanov
i Bryssel och informerar i egenskap av
ordförande i EU om utvecklingen av den
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s krishantering.
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9–11 juni
Statsminister Göran Persson besöker
Jerusalem, Ramallah och Amman för
överläggningar med Israels premiärminister Ariel Sharon och utrikesminister
Shimon Peres, ordförande Yassir Arafat
och premiärminister Abul Ragheb.
11 juni
Statsrådet Ulrica Messing medverkar
tillsammans med EU-kommissionär
Mario Monti vid EU:s konkurrensdag i
Stockholm. Temat är »välja–vinna«, om
hur konsumenterna genom aktiva val
kan påverka marknaderna.
11–12 juni
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros medverkar vid Utbildningsdepartementets EU-konferens om
bioetiska frågor inom forskningen, Umeå.
12 juni
Justitieminister Thomas Bodström inviger European Law Conference i Älvsjö,
Stockholm för jurister verksamma i
EU:s medlemsländer och kandidatländer. Ämnen för seminarier: bl.a. öppenhet, kvinnovåld, IT-brottslighet, EGdomstolens framtida roll och lagstiftningsprocessen i EU.
Försvarsminister Björn von Sydow träffar Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter,
gemensam säkerhets- och försvarspolitik i Strasbourg för att informera
och diskutera säkerhets- och försvarspolitiken inom unionen.
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12–13 juni
Jordbruksminister Margareta Winberg
deltar i EU Equus 2001 i Skara där
hästen och dess betydelse i dagens
samhälle diskuteras.
13 juni
Konsumentpropositionen, med särskild
fokus på att konsumenternas inflytande
ska stärkas, överlämnas till riksdagen.
Finansminister Bosse Ringholm talar
om utvecklingen på finansmarknaden
vid Sveriges Finansanalytikers förening
och kritiserar de långa överföringstiderna mellan banker.
14 juni
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid Landstings- och Kommunförbundens konferens Jämställd vård – om
jämställdhet i vård och omsorg för män
och kvinnor.
Skolminister Ingegerd Wärnersson inviger en OECD-konferens i Stockholm
för barnomsorgsexperter från hela
världen. Vid konferensen presenteras en
jämförande studie av tolv länders förskoleverksamhet.
Överläggningar med USA:s president
George W Bush samt toppmöte EU–
USA, där statsminister Göran Persson,
utrikesminister Anna Lindh och handelsminister Leif Pagrotsky deltar.
15–16 juni
Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh deltar i EU-

toppmötet i Göteborg om främst EU:s
utvidgning samt miljö och hållbar utveckling.
17 juni
Socialförsäkringsminister Ingela Thalén
talar om den svenska föräldraförsäkringen när Socialstyrelsen arrangerar den
internationella konferensen A Question
of time – Partners, Parents, Perception
and Priorities i Stockholm.
17–18 juni
Statsrådet Mona Sahlin medverkar vid
en europeisk konferens om arbetsmiljön
i Lissabon, Portugal.
19 juni
Lars Tobisson nomineras som ledamot i
stället för Jan O Karlsson i EU:s revisionsrätt.
20 juni
Regeringen lämnar i en proposition förslaget att vinskatten sänks med fem
kronor.
Regeringen beslutar ge Högskolan för
lärarutbildning och kommunikation i
Jönköping i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.
21 juni
Överläggningar med Kanadas premiärminister Jean Chrètien samt toppmöte
EU–Kanada om bl.a. klimatfrågan, den
nya WTO-rundan, nedrustning och
samarbete mellan EU och Kanada i olika
FN-sammanhang. Statsminister Göran
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Persson, utrikesminister Anna Lindh och
handelsminister Leif Pagrotsky deltar.
Kulturminister Marita Ulvskog deltar i
EU:s kulturministermöte i Luxemburg
om bl.a. utbyte med kandidatländerna
på det audiovisuella området samt om
konstnärers villkor.
25 juni
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid FN:s generalförsamling om hiv / aids
i New York.
25–28 juni
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall deltar i en specialsession i FN i New York om hiv/aids.
27 juni
Ett ekonomiskt högnivåmöte mellan EU
och kandidatländerna äger rum i
Frösundavik, Stockholm. Huvudämnet
är att behandla de första s.k. ekonomiska förmedlemskapsprogrammen, alltså
stöd inför ländernas EU-medlemskap.
Polens ekonomiminister och vice premiärminister Janusz Steinhoff besöker
handelsminister Leif Pagrotsky och försvarsminister Björn von Sydow för att
diskutera handelsutvecklingen Sverige –
Polen och olika EU-frågor.
27–28 juni
Näringsminister Björn Rosengren leder
mötet för EU:s transport- och telekommunikationsministrar i Luxemburg, som
blir en stor svensk framgång inom
området elektronisk kommunikation.
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29–30 juni
Utbildningsministrar från 35 europeiska
länder har under ordförandeskapets
sista stora konferens i Riga diskuterat
»eLearn for Life« under ledning av skolminister Ingegerd Wärnersson.
1 juli
Specialpedagogiska institutet, vari
inordnas bl.a. Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH), börjar sin
verksamhet. Jan Rocksén blir ny generaldirektör för myndigheten, vars huvudkontor ligger i Härnösand.
2 juli
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
European Climate Change Program
Conference i Bryssel.
2–4 juli
Försvarsminister Björn von Sydow besöker Finland och träffar Finlands försvarsminister Jan-Erik Enestam för
samtal om EU:s krishantering, erfarenheter av det svenska ordförandeskapet,
nordiska försvarssamarbetet och försvarsmaterielsamarbetet.
12 juli
Belgiens utrikesminister Louis Michel
besöker utrikesminister Anna Lindh i
Nyköping för att tala om Belgiens program som EU-ordförande.
19 juli
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
FN:s klimatmöte i Bonn, COP 6 (6:e

partsmötet under FN:s klimatkonvention).
9–10 augusti
Utrikesminister Anna Lindh besöker
Vietnam och träffar representanter för
den vietnamesiska regeringen. Samtal
förs främst om demokrati och mänskliga rättigheter i Vietnam och utrikespolitiska frågor.
13–14 augusti
Utrikesminister Anna Lindh besöker
Thailands utrikesminister Dr. Surakiart
Sathirathai för samtal om gemensamma
intressen i regionala frågor i Asien och
Europa.
22 augusti
Miljöminister Kjell Larsson och de övriga nordiska miljöministrarna besöker
Murmansk och diskuterar bl.a. sambandet mellan miljö och hälsa samt miljösamarbetet med Ryssland.
31 augusti
Kommittén mot barnmisshandel överlämnar sitt slutbetänkande till barnoch familjeminister Ingela Thalén.
31 augusti–2 september
Statsrådet Mona Sahlin medverkar vid
FN:s konferens mot rasism och främlingsfientlighet i Durban, Sydafrika.
1 september
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet träffar en principöverenskommelse
om statsbudgeten för nästa år.
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Ethel Forsberg tillträder som ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Övningen genomförs under civil ledning
inom ramen för Partnerskap för fred.

2 september
Näringsminister Björn Rosengren inviger Företagarguiden, en Internet-portal
med myndighetsinformation riktad till
företagare och blivande företagare.
Portalen innehåller information från ett
20-tal myndigheter samlade på ett
ställe på Internet.

17 september
Utrikesminister Anna Lindh deltar i rundabordskonferens i Budapest om bl.a.
EU:s utvidgning och framtida struktur,
den gemensamma europeiska säkerhetspolitiken och relationerna till
Ryssland och Ukraina.

5 september
Statsminister Göran Persson medverkar
vid Global Forum i Göteborg, där han
talar om Globaliseringen – från hot för
många till möjlighet för alla.
10–12 september
Handelsminister Leif Pagrotsky deltar i
ASEM:s (Asia Europe Meeting) handelsministermöte i Hanoi och diskuterar
läget i WTO och möjligheterna att få
igång en ny världshandelsrunda.
14–15 september
Näringsminister Björn Rosengren deltar
vid extrainkallat transportministermöte i
Bryssel om flygsäkerhetsfrågor mot bakgrund av händelserna i USA den 11 september. Transportministrarna antar en
gemensam deklaration om flygsäkerhet.
16 september
Försvarsminister Björn von Sydow besöker Luleå och Boden med anledning
av den internationella räddningstjänstövningen Barents Rescue 2001.
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Näringsminister Björn Rosengren inledningstalar vid 28th International Small
Business Congress (ISBC) – en
världskongress för småföretagare.
17–18 september
Skolminister Ingegerd Wärnersson deltar i minnesgudstjänster i Sundsvall
med anledning av en skolbussolycka då
flera elever omkom.
19, 24, 25, 26 september
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid Socialdepartementets seminarier i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå
om nationella folkhälsomål och handlingsplanen mot narkotika.
20 september
Finansminister Bosse Ringholm överlämnar budgetpropositionen för 2002
till riksdagen.
21 september
Extra EU-toppmöte i Bryssel med
anledning av terrordåden i USA den 11
september.

22 september
Finansminister Bosse Ringholm möter
sina ekonomi- och finansministerkollegor i EU i Liège i Belgien vid informellt
Ekofin-möte och utvidgat eurogruppsmöte, som bl.a. handlar om Tobinskatten och flygförsäkringsfrågor.
23 september
Kulturminister Marita Ulvskog deltar i
kulturministermötet International
Network Cultural Policy i Lucern,
Schweiz, om kulturell mångfald.
24 september
Miljöminister Kjell Larsson deltar i
ministermöte i Genéve inför FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i
Johannesburg 2002.
26 september
Socialminister Lars Engqvist möter de
nordiska hälsoministrarna i Köpenhamn
för samtal om nordiskt samarbete på
beredskapsområdet.
27 september
Biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén presenterar proposition om regional
samverkan och statlig länsförvaltning.
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros inviger internationell
konferens om små stater i en globaliserad värld vid Handelshögskolan i
Göteborg samt besöker nobelpristagaren
Arvid Carlssons forskargrupp vid Göteborgs universitet.
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28 september
Regeringen föreslår i en proposition att
det regionala inflytandet ska utökas för
hela landet.
Statsrådet Ulrica Messing presenterar
propositionen En politik för tillväxt och
livskraft i hela landet.
30 september–3 oktober
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall leder en svensk delegation som besöker Rumänien och
Moldavien för att bl.a. diskutera
handeln av kvinnor och barn.
3 oktober
Näringsdepartementet presenterar
proposition om infrastrukturen, Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart
transportsystem.
4 oktober
Regeringen överlämnar proposition med
förslag till begränsningsregel för fastighetsskatten.
4–5 oktober
Förbundsrepubliken Jugoslaviens (FRJ)
vice premiärminister Miroljub Labus
besöker Sverige och träffar vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, utrikesminister Anna Lindh, handelsminister
Leif Pagrotsky och försvarsminister
Björn von Sydow för att stärka relationerna mellan Sverige och FRJ politiskt och ekonomiskt.
Justitieminister Thomas Bodström del-
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tar i Europarådets konferens för justitieministrar i Moskva om bl.a. åtgärder
mot terrorism och situationen för långtidsdömda fångar.
8–9 oktober
Handelsminister Leif Pagrotsky deltar i
statsbesöket i Ryssland. Leif Pagrotsky
har möten med bl.a. ekonomiminister
German Gref, vice premiärministern
Aleksej Kudrin, inviger en designutställning och ett seminarium om svensk
filmpolitik.
8–11 oktober
Statsrådet Ulrica Messing besöker
Internationella Turistmässan i Chicago,
det första svenska statsrådet som besöker New York efter terrorattacken den
11:e september.
9–10 oktober
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall besöker FN:s livsmedelsprogram i Rom för samtal om bl.a.
utvecklingen i Afghanistan.
10–12 oktober
Utrikesminister Anna Lindh deltar i
statsbesöket i Ryssland. Anna Lindh
inviger ett seminarium inom projektet
Levande Historia och håller som ordförande i Barentsrådet ett linjetal i
Murmansk om svensk politik och om
regionalt samarbete i Norra Europa.
11 oktober
Statsrådet Mona Sahlin överlämnar pro-

positionen Grundläggande kassaservice
till riksdagen. I propositionen föreslås
bl.a. att det statliga ansvaret för en
grundläggande kassaservice i hela landet fastställs i en ny lag.
11–12 oktober
Försvarsminister Björn von Sydow deltar
i informellt försvarsministermöte i
Bryssel om bl.a. förberedelser inför
kapacitetskonferensen den 19–20
november samt situationen på Balkan,
särskilt i Makedonien.
11–14 oktober
Handelsminister Leif Pagrotsky deltar i
Swedish Style in Tokyo som ska främja
svensk export och utbytet mellan
Sverige och Japan.
16 oktober
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid Läkemedelsverkets konferens
Medicin – Människa – Media.
17 oktober
Konferensen För ett friskare arbetsliv i
Stockholm, där bl.a. regeringens 11punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet behandlades.
Skolminister Ingegerd Wärnersson talar
vid Unescos generalkonferens i Paris
om Sveriges syn på Unescos utmaningar under de närmaste åren.
Statsrådet Mona Sahlin inviger ett
seminarium om svensk musikexport i
New York, USA.
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19 oktober
Statsminister Göran Persson deltar i
informellt EU-toppmöte i Gent om införandet av euron, EU:s framtidsdebatt,
kampen mot terrorismen och EU:s
utvidgning.
20–28 oktober
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall besöker Mocambique
och Botswana. I Mocambique undertecknas ett nytt samarbetsavtal, ett
investeringsskyddsavtal och ett vägavtal. I Botswana deltar Maj-Inger
Klingvall i en konferens om den privata
sektorns roll för utvecklingen i Afrika
och diskuterar hiv / aids-frågan.
22 oktober
Socialminister Lars Engqvist medverkar
i en nordisk konferens om spelberoende.
Näringsminister Björn Rosengren och
Näringsdepartementet belönas för
Sveriges satsningar på elfordon. Priset
delas ut av organisationen Electric
Vehicle Association of the Americas och
prisceremonien sker vid en internationell konferens om elfordon i Berlin.
23 oktober
Socialminister Lars Engqvist medverkar
i internationell konferens om Välfärdsbokslutet för 1990-talet arrangerad av
Kommittén Välfärdsbokslut.
Regeringen lägger sin proposition
Fristående skolor om likvärdiga villkor
för elever i kommunala och fristående
skolor.
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24 oktober
Regeringen överlämnar en proposition
som föreslår sänkt moms på böcker och
tidskrifter och en proposition med förslag om skatteminskning för fackföreningsavgift och a-kasseavgift.
Regeringen möter 100 unga på Ungdomsforum 2001 på Fryshuset i Stockholm för att diskutera bl.a. ungdomars
utbildning, delaktighet i samhället ur
ett internationellt perspektiv samt livsstil, hälsa och kultur.
25 oktober
Socialminister Lars Engqvist medverkar
i EU-konferens om stress och mental
hälsa med EU:s hälso-ministrar i
Bryssel.
Regeringen föreslår i en proposition att
deklarationen av andelsbyten förenklas
och att kryphål i skattereglerna för fåmansföretag täpps till.
Regeringen överlämnar en proposition
som föreslår att alla privatpersoner ska
kunna använda förtryckt självdeklaration.
Näringsminister Björn Rosengren träffar
företrädare för fordonsindustrin. Mötet
resulterar i ett fördjupat samarbete mellan fordonsindustrin och transportforskningen för att åstadkomma ett hållbart
transportsystem.
Regeringen utser generaldirektören
Björn Körlöf till ny generaldirektör för
Totalförsvarets pliktverk.

26 oktober
Jämställdhetsminister Margareta
Winberg deltar i The Annual Conference
of the Parliamentary Committees on
Equal Opportunities for Women and
Men of the EU Member States and of
the European Parliament, i Sveriges riksdag. Margareta Winberg redovisade
den svenska regeringens jämställdhetspolitik för europeiska parlamentariker.
28 oktober
Statsminister Göran Persson deltar i
nordisk-baltiskt statsministermöte i
Köpenhamn om kampen mot internationell terrorism, EU-utvidgningen och
Östersjösamarbetet.
28–29 oktober
Den jugoslaviske försvarsminister
Slobodan Krapovi besöker Stockholm
för överläggningar med försvarsminister
Björn von Sydow om bl.a. bilateralt
samarbete, situationen på Balkan samt
den pågående reformeringen av Förbundsrepubliken Jugoslaviens (FRJ) försvarsmakt.
29 oktober
Handelsminister Leif Pagrotsky och
finansminister Bosse Ringholm har
överläggningar med sina danska kollegor om hur integrationen i Öresundsregionen ska främjas.
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid forskarmöte arrangerad av Svenska
Föreningen För Alkohol- och Drogforsk-
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ning (SAD) som är en tvärvetenskaplig
forskarförening för 300 svenska alkohol- och drogforskare.

WTO:s ministermöte i Doha, Qatar, för
diskussioner om en ny multilateral frihandelsrunda.

31 oktober
Bostadsminister Lars-Erik Lövdén deltar
vid Nordiska Rådets bostadsministermöte i Christiansborg, Köpenhamn och
presenterar ministerrådets förslag om
samarbetsprogram för bygg- och
bostadssektorn 2002–2005.

10–16 november
Utrikesminister Anna Lindh besöker
FN:s generalförsamling i New York och
träffar bl.a. USA:s utrikesminister Colin
Powell och FN:s särskilde sändebud för
Afghanistan samt deltar i en FN-konferens om provstoppsavtalet.

6 november
Kulturminister Marita Ulvskog tar första
spadtaget till Världskulturmuseet i
Göteborg.

12–13 november
Försvarsminister Björn von Sydow deltar
i det nordiska försvarsministermötet i
Helsingfors om bl.a. Nordcaps (Nordic
Coordinated Arrangement for Military
Peace Support) fortsatta arbete, europeisk krishantering och samarbetet
kring Östersjön.

7 november
Sameminister Margareta Winberg är
värd för det nordiska sameminister- och
sametingspresidentsmötet i Stockholm
där arbetet med den nordiska samekonventionen inleds.
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
FN:s klimatmöte i Marrakech, Marocko,
COP 7 (7:e partsmötet under FN:s klimatkonvention).
8 november
Israels utrikesminister Shimon Peres
och palestinska rådets talman Abu Ala
besöker Västerås för samtal med statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh om fredsprocessen i
Mellanöstern.
9–13 november
Handelsminister Leif Pagrotsky deltar i
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12–17 november
Näringsminister Björn Rosengren besöker Kina på inbjudan av planminister Zeng Peiyan och har överläggningar
om det ekonomiska och industriella
samarbetet mellan Sverige och Kina
med flera ministrar. Rosengren åtföljs
av en delegation med representanter
för en rad stora företag verksamma i
Kina.
13 november
Skolminister Ingegerd Wärnersson medverkar i Göteborg i en av fyra stora konferenser mot mobbning, som arrangeras
av Tillsammanskampanjen.
Digital-TV-kommittén överlämnar sitt

betänkande till kulturminister Marita
Ulvskog.
14 november
Barn- och familjeminister Ingela Thalén
samtalar med experter och frivilligorganisationer på temat sexuell exploatering
av barn i Sverige, Är det möjligt att få
veta?
16 november
Polens utrikesminister Wlodzimierz
Cimoszewicz besöker statsminister
Göran Persson, utrikesminister Anna
Lindh, handelsminister Leif Pagrotsky
och försvarsminister Björn von Sydow
för diskussioner om den politiska och
ekonomiska situationen i Polen och
Polens förberedelser inför medlemskap
i EU.
Bistånds- och migrationsminister MajInger Klingvall avgår på egen begäran.
21 november
Socialförsäkringsminister Ingela Thalén
medverkar vid konferens i Umeå om
stress och ohälsa på arbetsplatsen.
23 november
Ungerns försvarsminister János Szabó
och försvarsminister Björn von Sydow
undertecknar Memorandum of Understanding (MOU) gällande leasing av 14
svenska Gripenflygplan till ungerska försvarsmakten under en tioårsperiod.
Maggi Mikaelsson utses till ny
landshövding i Jämtlands län från och
med 1 februari 2002. Lars-Åke Lagrell
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utses till ny landshövding i Kronobergs
län från och med 1 april 2002.
26–29 november
Statsrådet Ulrica Messing närvarar vid
Nobelmiddagar i Washington, har ett
möte med Hillary Clinton i Washington
och inviger nya IKEA-varuhuset i
Washington.
27–30 november
Utbildnings- och forskningsminister
Thomas Östros besöker Sydafrika på
inbjudan av den sydafrikanske utbildningsministern och deltar bl.a. vid
seminarium om sydafrikansk och svensk
lärarutbildning.
28 november
Socialminister Lars Engqvist deltar i
möte på Haga Slott med de nordiska
hälsoministrarna om nordiskt samarbete
på beredskapsområdet.
Regeringen överlämnar proposition med
förslag till ny lag om allmännyttiga
bostadsföretag till riksdagen.
I en proposition föreslår regeringen att
en ny upplåtelseform – kooperativ
hyresrätt – lagfästs.
29 november
Regeringen fattar beslut om att lägga
fram klimatpropositionen till riksdagen.
3 december
En rysk delegation under ledning av
transportminister Sergej Frank besöker
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handelsminister Leif Pagrotsky för överläggningar om bl.a. svensk-ryska samarbetsprojekt.
Miljöminister Kjell Larsson deltar vid
internationell konferens om färskvatten
i Bonn.
3–4 december
Statsminister Göran Persson besöker
Washington och New York för samtal
med USA:s president George W Bush,
senatorerna Daschle och Hagel, FN:s
generalsekreterare Kofi Annan m.fl.
4 december
Utrikesminister Anna Lindh och handelsminister Leif Pagrotsky medverkar
vid konferensen The External Action of
the EU in an Era of Globalisation i
Stockholm. Ca 250 företrädare för
regeringar och parlament, ämbetsmän
och forskare i Europa diskuterar hur EU
globalt ska bidra till en fredlig utveckling samt EU:s roll i kampen mot fattigdomen i världen.
Försvarsminister Björn von Sydow invigningstalar vid övningen VIKING 01, en
multinationell datorstödd stabsövning
som det svenska försvaret står värd för.
20 Nato- och PFF-länder (Partnerskap
för fred) deltar i övningen, som genomförs med fokusering på civilmilitärt
samarbete vid en internationell fredsbevarande operation.
7 december
Barn- och familjeminister Ingela Thalén

möter allmänheten vid frågestund i
Rosenbad på temat Finns det plats för
barnen?
11 december
Serbiens premiärminister Zoran Djindjic
besöker Sverige och träffar statsminister Göran Persson, vice statsminister
Lena Hjelm-Wallén, utrikesminister
Anna Lindh och handelsminister Leif
Pagrotsky.
Årets Nobelpristagare i litteratur Sir
V.S. Naipaul besöker kulturminister
Marita Ulvskog för samtal om litteraturens roll och dess betydelse.
12 december
Utrikesminister Anna Lindh träffar FN:s
generalsekreterare Kofi Annan.
Statsrådet Ulrica Messing debatterar
den regionalpolitiska propositionen, En
politik för tillväxt och livskraft i hela
landet, i riksdagen.
13 december
Regeringen ger bidrag till 24 demokratiutvecklingsprojekt efter rekommendationer av Demokratidelegationen.
Regeringen utnämner Mats Ericson till
generaldirektör för den nya Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet.
14–15 december
Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh deltar vid EUtoppmötet i Laeken, Belgien.
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15–21 december
Barn- och familjeminister Ingela Thalén
deltar vid andra världskongressen mot
kommersiell sexuell exploatering av
barn i Yokohama, Japan.
17 december
Socialminister Lars Engqvist medverkar
vid Socialdepartementets, Landstingsförbundets och Kommunförbundets
primärvårdskonferens Ett år med nationella handlingsplanen för hälso- och
sjukvården.
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18–19 december
Försvarsminister Björn von Sydow deltar
i Euro-Atlantiska Partnerskapsrådets
(EAPR) försvarsministermöte i Bryssel
om bl.a. samarbetet och kapaciteten att
förhindra och förebygga terrorism och
andra okonventionella hot mot säkerheten.

20 december
Regeringen och näringsminister Björn
Rosengren fullföljer försvarsomställningsarbetet och beviljar bidrag om 5
miljoner kronor vardera till Kiruna,
Boden, Sollefteå, Härnösand, Kramfors,
Falu, Karlskoga, Karlsborg, Gotland och
Hässleholm kommuner.

19 december
Miljöminister Kjell Larsson deltar på en
nationell konferens i Stockholm om Det
hållbara samhället – helhetssyn och
utveckling, tillsammans med representanter från näringslivet och organisationer.

21 december
Socialminister Lars Engqvist tar emot
slutbetänkandet från Kommittén för
hemlösa.
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STATSBUDGETEN I SAMMANDRAG (MILJARDER KR)
2000
Inkomster

2001

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Inkomstskatt – privatpersoner
Inkomstskatt – juridiska personer
Övriga inkomstskatter
Socialavgifter
Fastighetsskatter
Övrig skatt på egendom
Mervärdesskatt
Punktskatter m.m.
Utjämningsavgift för kommuner och landsting
Betalningsdifferenser (fördelningskonto för skatteuppb.)
Inkomster av statens verksamhet
Inkomster av försåld egendom
Återbetalning av lån
Kalkylmässiga inkomster
Bidrag m.m. från EU

21,3
68,6
5,0
219,5
24,9
11,9
175,1
83,8
18,4
– 11,5
48,9
95,0
2,7
9,0
9,6

50,3
71,7
5,5
225,9
24,8
13,5
182,9
82,6
19,2
– 3,5
45,5
61,5
2,5
8,6
9,0

7,6
76,4
4,6
232,6
23,3
15,1
190,8
89,9
19,2
– 4,1
29,0
15,0
2,5
8,9
10,6

33,2
94,1
7,6
238,8
23,3
16,5
184,8
86,7
20,9
– 19,7
50,8
0,2
2,6
8,4
8,5

Totala inkomster

782,3

800,0

717,7

755,1

Inkomster
Utgifter
Statsbudgetens saldo

782,3
708,9
73,4

800,0
698,1
101,9

717,7
676,6
40,5

755,1
716,4
38,7

(Kassamässig redovisning)
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STATSBUDGETEN I SAMMANDRAG (MILJARDER KR)
Utgifter

(Under rubriken Budget redovisas summan av statsbudget och tilläggsbudget)

2000
Utgiftsområde

2001

Budget

Utfall

Budget

Utfall

4,7
1,6
5,9
22,7
2,8
46,7
13,2
4,9
27,5
96,3
33,6
44,8
33,9
45,9
20,4
32,5
7,6
14,6
3,5
1,7
1,9
25,7
9,7
3,0
98,3
81,8
23,1
6,0

4,8
1,5
6,2
23,3
3,0
46,2
15,3
4,5
28,6
97,9
33,5
44,6
33,2
41,1
19,7
31,4
7,6
11,9
3,0
1,7
1,7
25,3
9,7
3,8
97,5
90,2
22,3
0,0

5,4
2,1
6,2
24,7
3,0
46,5
14,8
5,6
29,8
107,5
33,8
47,7
62,1
8,5
21,7
34,3
7,8
11,5
4,2
2,2
2,3
24,9
17,2
3,5
101,2
70,9
23,8
3,0

5,4
2,1
6,4
24,1
3,0
44,9
17,0
5,3
29,5
107,3
33,8
48,3
58,6
8,5
19,1
33,3
7,8
10,4
3,3
2,2
2,0
24,6
16,6
3,3
100,6
81,3
23,3
0,0

Summa utgiftsområden

714,3

709,6

726,3

722,0

Förbrukning av tidigare anslagna medel
Kassamässig korrigering
Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m.

– 45,0
39,5

– 35,4
23,9

– 45,7
8,2

– 34,4
28,8

Totala utgifter

708,9

698,1

688,8

716,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Skatteförvaltning och uppbörd
Rättsväsende
Utrikesförvaltning och internationell verksamhet
Totalförsvar
Internationellt bistånd
Invandrare och flyktingar
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Arbetsmarknad
Arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Regional utjämning och utveckling
Allmän miljö- och naturvård
Energi
Kommunikationer
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Näringsliv
Allmänna bidrag till kommuner
Statsskuldsräntor m.m.
Avgiften till Europeiska gemenskapen
Minskning av anslagsbehållningar

Anm: Namnet på utgiftsområde 13 har ändrats från Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet till Arbetsmarknad.
Namnet på utgiftsområde 14 har ändrats från Arbetsmarknad och arbetsliv till Arbetsliv
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ANTAL REGERINGSÄRENDEN
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

SB

14

9

35

44

38

52

39

38

26

50

Ju

2.359

2.257

2.270

2.250

2.018

1.524

1.701

1.766

1.754

1.831

UD

1.314

1.716

1.260

1.528

862

751

701

730

802

749

972

914

789

667

706

737

711

675

672

539

S

1.067

1.033

900

761

684

630

674

935

654

3027

K

874

854

976

906

719

716

629

Fi

2.083

1.609

1.474

1.184

1.133

762

791

819

637

577

U

1 053

943

837

717

545

619

626

686

590

614

Jo

477

431

422

370

319

431

402

367

301

379

A

413

424

364

738

506

366

480

Ku

912

1.285

932

418

511

645

632

662

484

418

In

326

307

389

345

761

997

907

M

1.549

1.605

1.784

1.161

779

495

960

931

1.121

904

N

577

605

549

602

660

648

693

1.398

1.231

1.433

13.990

13.992

12.981

11.691

10.241

9.373

9.946

9.007

8.272

10.521

Fö

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
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ANTAL PROPOSITIONER
1992

1993

1994

SB

1995

1996

1997

3

4

1

1998

1999

2000

2001

1

1

1

Ju

43

42

50

34

23

32

26

28

32

51

UD

29

25

26

21

25

22

24

15

16

13

9

9

6

3

7

3

6

9

5

7

S

37

30

37

19

27

21

22

19

26

26

K

26

18

24

13

11

9

10

Fi

54

55

54

57

51

29

41

35

41

28

U

19

17

17

12

11

10

8

14

11

15

Jo

13

17

16

13

10

6

6

4

7

7

A

14

6

15

13

7

8

9

Ku

27

19

17

4

8

14

11

9

4

4

In

16

6

17

13

22

11

10

M

17

17

22

16

8

9

8

4

11

15

N

23

13

22

14

13

12

10

18

31

26

327

274

323

235

227

187

191

156

185

188

Fö

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

KAPITEL FEM. APPENDIX •

101

ANTAL FÖRFATTNINGAR
1992

1993

SB
Ju

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

3

5

2

6

4

4

6

193

178

235

119

157

133

166

197

179

203

UD

79

89

110

54

46

60

58

41

47

34

Fö

90

108

138

71

87

46

46

53

60

35

S

118

115

147

109

110

84

108

79

83

102

K

59

53

72

51

62

54

61

Fi

448

474

476

350

412

144

211

150

129

110

U

150

124

127

132

105

83

92

69

95

116

Jo

72

77

79

72

67

75

118

53

58

41

A

46

35

31

123

75

32

59

Ku

56

66

59

25

58

44

36

40

40

35

In

38

27

43

29

74

51

84

M

66

70

79

86

56

50

150

57

77

78

N

83

94

108

136

89

93

110

122

150

137

1.498

1.510

1.705

1.440

1.403

951

1.305

865

922

897

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
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ANTAL KOMMITTÉ- OCH UTREDNINGSDIREKTIV
1992

1993

SB
Ju

1994

1995

1996

1997

2

3

1

2

1998

1999

2000

2001

1

3

13

21

18

18

22

21

16

26

23

23

UD

5

6

3

5

2

7

1

5

8

8

Fö

4

5

6

6

10

8

2

8

16

11

S

25

20

26

29

23

32

14

18

18

14

K

34

14

23

10

9

5

10

Fi

26

25

17

28

19

20

17

17

13

13

U

15

7

21

26

15

16

8

12

9

13

Jo

4

3

7

10

2

8

3

2

4

4

A

11

3

6

16

3

13

9

Ku

25

32

30

15

21

27

23

45

19

6

In

11

6

9

11

18

16

10

M

6

33

37

41

22

13

43

39

23

43

N

25

43

49

43

54

47

59

107

105

104

204

218

254

261

221

235

215

279

239

242

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

KAPITEL FEM. APPENDIX •

103

ANTAL INTERPELLATIONSSVAR TILL RIKSDAGEN
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

SB

3

4

4

7

6

3

3

1

6

3

Ju

21

19

15

11

22

25

20

39

60

51

UD

32

38

23

22

32

45

21

30

39

28

4

4

1

11

12

7

12

6

3

S

21

18

10

18

34

50

36

56

68

29

K

19

15

6

11

27

24

26

Fi

13

18

12

18

31

29

24

47

58

36

U

17

13

5

9

19

25

22

36

58

39

Jo

3

6

3

16

23

22

29

19

21

5

A

11

12

8

17

20

16

8

Ku

13

22

7

6

7

13

7

14

14

10

N

3

10

5

7

14

43

37

97

71

71

In

7

1

2

1

14

17

9

M

12

14

7

10

21

26

18

25

24

9

179

194

107

154

281

350

267

376

425

278

Fö

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
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ANTAL FRÅGESVAR TILL RIKSDAGEN
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

SB

10

7

4

28

21

5

10

7

13

5

Ju

68

89

47

64

66

76

72

104

117

169

106

82

68

54

113

111

145

141

223

176

Fö

26

20

13

22

17

34

43

54

54

47

S

77

91

37

68

88

122

125

164

184

184

K

108

70

45

36

54

96

59

Fi

67

73

41

58

56

73

76

107

154

132

U

68

48

52

46

36

59

98

85

109

98

Jo

35

42

16

47

49

41

57

77

90

74

A

86

56

49

83

52

55

58

Ku

66

45

31

18

23

33

47

50

76

53

N

30

30

28

33

49

104

125

239

289

244

In

10

4

16

8

38

45

29

M

47

41

37

52

49

69

80

76

100

78

804

698

484

617

711

923

1.024

1.104

1.469

1.259

UD

Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
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ANTAL REGISTRERADE ÄRENDEN / HANDLINGAR PER DEPARTEMENT

SB

1993
5.608

1994
8.157

1995
11.286

1996
7.905

1997
7.301

1998
6.281

1999
8.421

2000
10.766

2001
11.563

Ju

5.044

4.924

5.076

4.731

7.019

4.636

6.184

6.847

8.707

2.133

1.940

1.639

1.614

1.562

1.817

UD ärenden
UD handlingar

202.230

181.472

201.132

161.073

153.022

145.746

140.200

121.990

111.576

2.966

2.667

2.674

3.407

2.838

2.744

3.042

2.875

2.986

S

10.468

7.747

7.301

8.609

9.172

7.724

9.857

8.624

11.439

K

3.420

4.117

4.648

5.060

5.110

4.019

Fi

5.751

4.710

7.111

5.407

3.765

3.505

4.915

4.721

4.720

U

4.038

3.943

4.423

4.332

4.718

4.739

4.708

4.919

4.935

Jo

2.142

2.401

3.396

3.894

3.479

2.953

2.806

3.041

3.983

A

3.302

2.603

6.689

8.060

4.123

3.696

Ku

4.356

4.846

2.503

2.568

5.018

2.646

3.800

4.244

2.987

In

1.287

2.916

1.587

3.936

3.268

3.054

M

4.722

5.186

5.254

4.854

5.029

4.795

5.309

4.901

5.349

N

2.496

2.106

2.846

3.787

3.710

3.217

13.256

10.964

11.905

550

737

764

832

1.120

1.351

1.364

1.711

1.770

258.380

238.532

266.690

230588

220.632

202.745

205.476

187.165

183.737

Fö

FA
Summa

Anm 1: I samband med regeringsombildningar har ibland olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
Anm 2: Flera departement har under tidsperioden bytt namn. Civildepartementet bytte 1996-07-01 namn till Inrikesdepartementet. Miljödepartementet har en period
hetat Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet har hetat Närings- och Handelsdepartementet.
Anm 3: Under tidsperioden har antalet regeringsärenden minskat, delvis som en följd av att möjligheten att överklaga andra myndigheters beslut till regeringen har tagits bort.
Anm 4: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
Anm 5: Fr.o.m. den 1 juli 1996 förs inom UD ett ärendediarium för regerings- och regeringskansliärenden. Dessa registrerades tidigare i UD:s skrivelsediarium. I skrivelsediariet registreras varje enskild handling med ett eget diarienummer och varje ärende kan alltså omfatta flera diarienummer. UD:s statistik är därför inte direkt jämförbar
med övriga departements. Därutöver förekommer inom UD ytterligare smärre diarier över bl.a. ärenden som rör mål vid EG-domstolen och vissa FN-kommittéer och där
Sverige är part.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

KAPITEL FEM. APPENDIX •

106

PROPOSITIONSFÖRTECKNING 2001
Förteckningen innehåller även regeringens skrivelser till riksdagen, vilka ingår i samma löpnummerserie. Numreringen hänför sig till riksdagsåret och förkortningen efter
varje proposition hänför sig till ansvarigt departement. T.ex. Prop. 2000/2001:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt, m.m. Ju (Justitiedepartementet).

Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Skr.

2000/2001:58
2000/2001:59
2000/2001:60
2000/2001:61
2000/2001:62
2000/2001:63
2000/2001:64

Prop. 2000/2001:65
Prop. 2000/2001:66
Prop. 2000/2001:67
Prop. 2000/2001:68
Prop. 2000/2001:69
Prop. 2000/2001:70
Prop. 2000/2001:71
Prop. 2000/2001:72
Skr. 2000/2001:73
Prop. 2000/2001:74
Skr. 2000/2001:75
Prop. 2000/2001:76
Prop. 2000/2001:77
Prop. 2000/2001:78
Prop. 2000/2001:79
Prop. 2000/2001:80
Prop. 2000/2001.81
Prop. 2000/2001:82
Prop. 2000/2001:83
Prop. 2000/2001:84
Prop. 2000/2001:85
Prop. 2000/2001:86
Prop. 2000/2001:87
Prop. 2000/2001:88
Prop. 2000/2001:89
Skr. 2000/2001:90

Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt, m.m. Ju
Nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. N
Ändringar i lagen om provtagning på djur, m.m. Jo
Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart. Ju
Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. Ju
Kvalificerad yrkesutbildning. U
Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skatteregler
för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelse. Fi
Kemikaliestrategi för giftfri miljö. M
Uppehållstillstånd för adopterade. UD
Stiftelselagen – Undantag från viss tillsyn. Ju
Ersättning för ideell skada. Ju
En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:394). S
Automatisk balansering av ålderspensionssystemet. S
Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar. U
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. U
Redogörelse för steriliseringsfrågan i Sverige åren 1937–1975 och regeringens åtgärder. S
Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet. N
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen. SB
Från anstalt till frihet. Ju
Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor. Fö
Rätt att arbeta till 67 års ålder. N
Stöd till brottsoffer. Ju
Ny socialtjänstlag m.m. S
Omskärelse av pojkar. S
Söderåsens nationalpark. M
Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning. Ju
Kommunal uppdragsverksamhet. Ju
Förberedelse till brott. Ju
Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister. Ju
Revisors yttrande om apportegendom, m.m. Ju
Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden. Ju
Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark. Fi
Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete 2000. UD
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Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Skr.
Skr.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.

2000/2001:91
2000/2001:92
2000/2001:93
2000/2001:94
2000/2001:95
2000/2001:96
2000/2001:97
2000/2001:98
2000/2001:99
2000/2001:100
2000/2001:101
2000/2001:102
2000/2001:103
2000/2001:104
2000/2001:105
2000/2001:106
2000/2001:107
2000/2001:108
2000/2001:109
2000/2001:110
2000/2001:111
2000/2001:112
2000/2001:113
2000/2001:114
2000/2001:115
2000/2001:116
2000/2001:117
2000/2001:118
2000/2001:119
2000/2001:120
2000/2001:121
2000/2001:122
2000/2001:123
2000/2001:124
2000/2001:125
2000/2001:126
2000/2001:127
2000/2001:128

Övergångsbestämmelserna till Polisdatalagen. Ju
7 kap. rättegångsbalken. Ju
ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete, m.m. N
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002–2005. Ku
Lag om vägtrafikregister, m.m. N
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension. S
Vissa ändringar i alkohollagen. S
Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Ju
Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter. S
2001 års ekonomiska vårproposition. Fi
Årsredovisning för staten 2000. Fi
Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Fi
Kommittéberättelse 2001. Ju
Utvärdering av statens upplåning och skolförvaltning 1995/96–2000. Fi
Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Ju
Diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar. Fi
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor. U
Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottsmål vid tingsrätterna, m.m. Ju
Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m. Ju
Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m. Fi
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer. M
Reformeringen av domstolsväsendet – information och uppföljning av handlingsplanen. Ju
Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret, m.m. Fö
Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000. UD
Asylsökande barns skolgång, m.m. U
Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag. Fi
Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Fi
Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Fi
Europa i omvandling – Sveriges utvecklingssamarbete med central- och Östeuropa. UD
2001 års redogörelse för företag med statligt ägande. N
Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003 m.m. Fi
Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolar. Ju
Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden. N
Förändrad aktiestruktur i SAS. N
Redovisningar av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2000. S
Behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Ju
Sjöfartsstöd. N
Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel. S
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Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.

2000/2001:129
2000/2001:130
2000/2001:131
2000/2001:132
2000/2001:133
2000/2001:134
2000/2001:135
2000/2001:136
2000/2001:137
2000/2001:138
2000/2001:139
2000/2001:140
2000/2001:141
2000/2001:142
2000/2001:143
2000/2001:144
2000/2001:145
2000/2001:146
2000/2001:147
2000/2001:148
2000/2001:149
2000/2001:150
2000/2001:151
2001/2002:1
2001/2002:2
2001/2002:3
2001/2002:4
2001/2001:5
2001/2002:6

Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.

2001/2002:7
2001/2002:8
2001/2002:9
2001/2002:10
2001/2002:11
2001/2002:12

Skr.

2001/2002:13

Ökat informationsbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet. Fi
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. M
Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2000. Fi
Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. Ku
Tillträde till andra tilläggsprotokoll till bedrägerikonventionen. Ju
Underhåll till barn som fyllt 18 år. Ju
Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005. Ju
Äldreförsörjningsstöd. S
Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet. N
Överföring av fastighetstillbehör. Ju
Åtgärder mot förorening från fartyg. N
Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. S
Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Fi
Arbetsmarknadsverkets organisation. N
Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag. N
Skatten på vin. Fi
Upplösning av stiftelser i vissa fall. Ku
Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamheten. Ju
Offentliganställdas bisysslor. Ju
Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Ju
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. S
Likvidation av aktiebolag m.m. Ju
Regeringens förvaltningspolitik. Ju
Budgetpropositionen för 2002. Fi
FoU och samverkan i innovationssystemet. N
En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. Fi
En politik för tillväxt och livskraft för hela landet. N
Migration och asylpolitik. UD
Partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och staterna i Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet. UD
Regional samverkan och statlig länsförvaltning. Fi
Nicefördraget. UD
Vissa socialförsäkringsfrågor. S
Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. Fö
Bättre villkor för totalförsvarsförpliktiga. Fö
Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté, m.m.
under år 2000 och första halvåret 2001. UD
Redogörelse för verksamheten inom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
under år 2000 och första halvåret 2001.
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Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Skr.
Prop.
Prop.

2001/2002:14
2001/2002:15
2001/2002:16
2001/2002:17
2001/2002:18
2001/2002:19
2001/2002:20
2001/2002:21
2001/2002:22
2001/2002:23
2001/2002:24
2001/2002:25
2001/2002:26
2001/2002:27
2001/2002:28
2001/2002:29
2001/2002:30
2001/2002:31
2001/2002:32

Prop.
Prop.
Prop.
Prop.

2001/2002:33
2001/2002:34
2001/2002:35
2001/2002:36

Hälsa, lärande och trygghet. U
Den öppna högskolan. U
Kontroll av postförsändelse. Fi
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. Ju
Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands, m.m. Fi
Upphävande av lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna. U
Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. N
Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna. Ju
En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2. N
Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen. N
Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör. N
En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Fi
Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet. Ju
Lika behandling av studenter i högskolan. U
Utländska företagares mervärdeskatt i Sverige. Fi
Vissa punktskattefrågor, m.m. Fi
Berättelse om verksamheten i den Europeiska unionen under 2000. UD
Avgasrening. M
Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier
och EU:s satellitcentrum. UD
Schengenintyg. S
Grundläggande kassaservice. N
Fristående skolor. U
Skattereduktion för fackföreningsavgifter. Fi
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STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 2001
I SOU-serien trycks de betänkanden och utredningsrapporter som utarbetas av kommittéer och utredningar m.m. efter regeringens direktiv.
Utredningsdirektiven publiceras i en särskild serie. Numreringen nedan hänför sig till den löpande årsserien och förkortningen efter betänkandets namn hänför sig till
ansvarigt departement, T.ex. SOU 2000:1 Ny aktiebolagslag. Bilaga: Aktieägarregister. Ju (Justitiedepartementet).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ny aktiebolagslag. Bilaga: Aktieägarregister. Ju
Effektiv användning av naturresurser. Fi
Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Ju
Kemikalieinspektionen – översyn av verksamhet, resurser och finansiering. M
Forum för Levande historia. Ku
Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut. S
Radon. Del 1: Förslag till statliga insatser mot radon. Del 2: Fakta och lägesrapport om radon. M
Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, profession och medborgare. S
Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster. N
Barn i homosexuella familjer. Del A: Slutbetänkande. Del B: Bilagor. Ju
Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. Fi
Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång? U
Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen. U
Sexualbrotten. Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. Ju
Frivilligheten och samhällsberedskapen. Fö
Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur. Jo
Översyn av fartygssäkerhetslagen. N
Barn och misshandel – en rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet. S
Vissa grundlagsfrågor. Ju
Tänk nytt, tänk hållbart! – dialog och samverkan för hållbar utveckling. M
Försvarsmateriel på nya villkor. Fö
Forskning och utveckling för totalförsvaret. Överväganden och förslag till åtgärder. Fö
Personal för ett nytt försvar. Fö
Ur fattigdomsfällan. S
Skattetillägg m.m. Fi
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Ju
Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering. Fi
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet. Ju
Fordonslag m.m. N
Sjöfylleri. Ju
Mera värde för pengarna. Fi
Domstolarnas register och personuppgiftslagen. En rättslig anpassning. Ju
Patentprocessen m.m. Ju
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Behovet av ekonomisk statistik. Ju
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2001. M
Bättre tandvårdsförsäkring för äldre. S
Lagrådets sammansättning. Förslag tilländring i regeringsformen. Ju
Ägande och struktur inom jord och skog. Jo
Ett effektivt diskrimineringsförbud. Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning. Ju
En ny yrkeshögskoleutbildning. U
Säkerhet i en ny tid. Fö
Reformerat sotningsväsende. Fö
Underlagsrapporter till Jämits slutbetänkande Jämställdhet – transporter och IT. N
Jämställdhet – transporter och IT. N
Karriärvägledning.se.nu. U
Karriärvägledning.se.nu. Sammanfattning och goda exempel. U
En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna. S
Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting. Ju
Tillskapande av ett familjemedicinskt institut. S
Kontroll i kommunkontosystemet. Fi
Transportsystemet i Stockholmsregionen – problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen. N
Välfärdstjänster i omvandling. S
Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. S
Ofärd i välfärden. S
Barns och ungdomars välfärd. S
Funktionshinder och välfärd. S
Välfärdens finansiering och fördelning. S
Kvicksilver i säkert förvar. M
Snabbare lagföring 1 – Några förslag till förenklingar. Ju
Vakant
Godstransporter för tillväxt – en hållbar strategi. N
Stabilitet och stabiliseringspolitik I EMU. Fi
Offentliga Sverige på nätet. /9/
Vakant
Skilda valdagar och vårval? Forskningsrapporter utgivna av 1999 års författningsutredning. Ju
Garanterad transportstandard för Gotland. N
Enskild eller allmän väg? N
Förslag till formskyddslag. Ju
Timsemester – ett diskussionsunderlag. N
Konsulärt bistånd till svenskar utomlands. UD
Rättsinformation under 2000-talet. Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy. N
Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda. S
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Elnätsföretag – särskild förvaltning och regionnätstariffer. N
Kartellbekämpning. N
www.kommundatabas.NU! Hur man med nyckeltal bättre kan analysera och jämföra kommunal verksamhet. Fi
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Fi
Handel med elcertifikat – ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor. Slutbetänkande och bilaga. N
Validering av vuxnas kunskap och kompetens. U
Välfärdsbokslut för 1990-talet. S
Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden. Ju
Utbetalning av aktivitetsstödet. N
Utvärdering av det fria handredskapsfisket. Jo
Utländsk valuta – Ägarhypotek. Ju
Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV. Ku
Perspektiv på ubåtsfrågan. Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt. Fö
Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Fö
Mot ökad koncentration – förändring av polisens verksamhet. Ju
Lagrådets arbetsvillkor. Ju
Att tänka efter före – samråd i kommuner och landsting. Ju
Digital TV – modernisering av marknätet. Ku
Arbetstiden – lag eller avtal. N
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Ju
Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning. Ju
Kartellbekämpning 2 – Övriga frågor. N
Att motverka hemlöshet – en sammanhållen strategi för samhället. Slutbetänkande och bilaga. S
En rättvisare värld utan fattigdom. Inkl. CD-skiva. UD
Regler för Riksrevisionen. Fi
Stöd från Försvarsmakten. Fö
Offentliga valförberedelser. Anmälan av partier och kandidater. Ju
Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar. En rättslig översyn. Ju
En ny rennäringspolitik – öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare. Jo
Resurs i retur. M
En modernare rättegång. Ju
Samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser. UD
Extraordinära händelser i kommuner och landsting. Ju
Kollektivtrafik med människan i centrum. N
Yrkeshögskoleutbildning – inriktning, utformning och kvalitetskriterier. U
Kärnavfall. Nuets ansvar och kommande generationers frihet. M
Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige.
En utvärdering av ISA:s investeringsfrämjande verksamhet. UD
110. Utlandsmyndigheternas medverkan utlänningsärenden m.m. UD
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DEPARTEMENTSSERIEN 2001
I departementsserien (Ds) trycks rapporter från arbetsgrupper och utredningar som huvudsakligen görs inom Regeringskansliet. Vidare kan vissa remissammanställningar
och sammanfattningar från seminarier och liknande som har ett mer allmänt intresse publiceras i denna serie. Numreringen hänför sig till den löpande årsserien och förkortningen efter betänkandets namn hänför sig till ansvarigt departement. T.ex. Ds 2001:1 Distansavtalslagen och fritidsevenemang. Ju (Justitiedepartementet).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Distansavtalslagen och fritidsevenemang. Ju
Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning. Fi
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Ju
Ett svenskt center i Istanbul. UD
Förråande pornografiska filmer – en översyn av 4 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Ku
Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven. N
Svenska författningar i översättning till främmande språk. En förteckning. SB
Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen. Ju
Yttrandefrihet för privatanställda. Ju
Mänskliga rättigheter i Sverige – en kartläggning. Ju
Riksrevisionen – ändringar i regeringsformen. Ju
Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna. Fi
E-handelsdirektivet – genomförande av direktivet 2000/31/EG
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster. N
Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet. Säkerhetspolitisk rapport från Försvarsberedningen. Fö
Rapport om tillväxtavtalen. Första året. N
En utvärdering av Folkbildningen om EMU. SB
Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. N
Ändrade regler om annonser i TV-sändningar. Ku
Elevens framgång – Skolans ansvar. U
Benchmarking av näringspolitiken 2001. Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt. N
Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. Ju
Sammanställning av remissyttranden over betänkandet ”Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning” (SOU 2000:85). Fi
Förbränning av animaliskt avfall. Jo
Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna. Fi
Några frågor om myndigheternas service. Ju
Politik för folkstyrelse på 2000-talet.
Remissammanställning av Demokratiutredningens slutbetänkande ”En uthållig demokrati” (SOU 2000:1). Ju
EG-direktivet om personuppgifter – En offentlig utvärdering. Ju
Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv. En handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet. 9
Nicefördraget. EU:s regeringskonferens 2000. Inklusive bilagedel. UD
Finansieringen av kommunkontosystemet – en översyn. Fi
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Omhändertagande av berusade personer enligt LOB. Ju
Myndigheternas skrivregler. SB
Proceduren vid kommunala folkomröstningar. Ju
Ökade möjligheter till brukarinflytande. Ju
Skatteregler mot handel med skalbolag. Fi
Hovrättsprocessen i framtiden. Ju
Tillsynsansvar över jämställdhetslagen – en uppgift för länsstyrelserna? N
Säkerställda obligationer. Fi
Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning av aktivitetsgarantin. N
Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling. Fi
Sweden’s second national report under the Convention on Nuclear Safety. M
Rättvisa och effektivitet – en idéanalys. Fi
Åtgärder mot klotter. Ju
Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering. Fö
I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer. Fi
Vissa frågor om sjömäns vilotid. N
Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden. S
Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrinstrument. U
Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar – genomförande av direktiv 98/44/EG. Ju
Ändringar i arbetsmiljölagen. N
Trafikskada utomlands – enklare att få ersättning. Ju
Abonnentinflytande i kabel-TV-nät – en analys av behovet av lagregler
för att stärka abonnenternas inflytande över programutbudet i kabel-TV-nät. Ku
Föräldrars samtycke till adoption, m.m. Ju
Idrotten i Sverige och EU. En rapport från EU-idrottsarbetsgruppen. N
Ändringar i konsumentköplagen – genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv. Ju
Åtgärder mot sena betalningar
– genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Ju
Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle. S
Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor. Fi
Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen. Fi
Effektivare energianvändning. Förslag till marknadsbaserade åtgärder. N
Samverkan mellan kommuner – för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi. Fi
Etikprövning av forskning som avser människor. U
Svensk basindustri. Konkurrenskraft och hållbar utveckling. Inklusive bilagedel. N
Ändrad ordning. Strategisk utveckling för jämställdhet. N
Förslag till program för långsiktiga avtal med energiintensiv industri.
Energieffektivisering och andra åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Inklusive bilagedel. N
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66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

Några frågor om ordningslagen. Ju
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 0
Den nya produktionen – det nya uppdraget. Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv. Jo
Företagsbot. Ju
Vägen tillbaka – stöd till verksamhet för att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar. N
Sveriges tredje nationalrapport om klimatförändringar. M
Swedens third national communication on Climate Change.
Under the United Nations framework Connection on Climate Change. M
Rekrytering av personliga assistenter. Rapport från arbetsgruppen för att underlätta rekryteringen av personliga assistenter. S
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer. Ju
Transportörsansvaret i utlänningslagen. UD
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen. N
Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning. UD
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt. UD
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KOMMITTÉDIREKTIV 2001
Numreringen hänför sig till den löpande årsserien. När det gäller tilläggsdirektiv till en pågående utredning, har kommitténs/utredningens beteckning angivits inom
parentes. Förkortningen efter betänkandets namn hänför sig till ansvarigt departement. T.ex. Dir. 2001:1. Utveckling av kollektivtrafiken. N (Näringsdepartementet).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Utveckling av kollektivtrafiken. N
Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige. UD
Regler för Riksrevisionen. Fi
En ny central valmyndighet. Ju
Tilläggsdirektiv till Integritetsutredningen (N1999:10). N
Levande historia – utåtriktad verksamhet. Ku
Tilläggsdirektiv till Elnätsutredningen (N 1999:12). N
Tilläggsdirektiv till Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06). U
Kortare yrkesutbildningar inom högskolan. U
Inrättande av överklagandenämnd för studiestöd i Härnösand. U
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av radio- och TV-lagen m.m. (Ku 2000:01). Ku
Översyn av vägtrafikbeskattningen. Fi
Vissa avfallsskattefrågor. Fi
Tilläggsdirektiv till 1999 års diskrimineringsutredning (Ju 1999:10). Ju
Onödiga respektive långa djurtransporter samt slakt av djur nära uppfödningsplatsen. Ju
Samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen. Ju
Tilläggsdirektiv till kommittén om förbättrad transportsituation i Stockholmsregionen (N 2001:02). N
Tilläggsdirektiv till utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01). SB
Tilläggsdirektiv till utredningen om gränsövervakningen i krig (Fö 1999:07). Fö
Genetiska undersökningar m.m. S
Översyn av Försvarets materielverk. Fö
Genomförande av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. S
Avveckling av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH. U
Tilläggsdirektiv till Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor (S 1998:07). S
Tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén (M 1999:03). M
Tilläggsdirektiv till kommittén för fortsatt utveckling av en kommunal databas samt tvärsektoriell uppföljning
och utvärdering av kommunal verksamhet (Fi 2000:08). Fi
Tilläggsdirektiv till Utredningen om onödiga respektive långa djurtransporter samt slakt av djur nära uppfödningsplatsen
(Jo 2001:01). Jo
Tullverkets register i den brottsbekämpande verksamheten. Fi
Översyn av regler för nedsättning av energiskatter för vissa sektorer. Fi
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (Fö 1999:03). Fö
Bildandet av Riksrevisionen. Fi
Ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för elektronisk kommunikation. N
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33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Tilläggsdirektiv till Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01). M
Tilläggsdirektiv till Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01). M
Kommitté för debatt om Europeiska unionensutveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens. SB
Tilläggsdirektiv till Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03). Ju
Utgår.
Organisationskommitté för en myndighet för kvalificerad yrkesutbildning. U
Utökade rättsliga förutsättningar för kommunalt samarbete över riksgränsen. Ju
Kommuners och landstings beslutsfattande vid extraordinära fredstida händelser i samhället. Ju
Finansiell rådgivning till konsumenter. Ju
Tilläggsdirektiv till Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09). Ju
Förutsättningarna för inrättande av ett samverkanscenter för katastrof- och fredsinsatser. UD
Begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m. S
Utbetalning av jordbruksstöd i euro. Jo
Översyn av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta. Fi
Tilläggsdirektiv till utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U1999:06). U
Utredning om järnvägssektorns organisation m.m. N
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03). Fi
Effektivare bötesverkställighet vid trafikbrott, m.m. N
Översyn av prisinformationslagen. Ju
Utbetalning av aktivitetsstödet. N
Utvärdering av lagen om allmän kameraövervakning m.m. Ju
Tilläggsdirektiv till utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar
och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04). Fö
Översyn av skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Fi
Ett system och regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer. N
Rekrytering av domare m.m. Ju
Uppdrag om överlåtelse av verksamheten vid Muskö örlogsvarv till civil industri m.m. Fö
Tilläggsdirektiv till kommittén om avveckling av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet,
Civil-befälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01). Fö
Översyn av polisens arbete för att säkra ordningen, värna demonstrationsfriheten
och stärka den enskildes rättstrygghet i samband med stora evenemang. Ju
Tilläggsdirektiv till beredningen för rättsväsendets utveckling, BRU (Ju 2000:13). Ju
Tilläggsdirektiv till utredningen om omställningsavtal (N 2000:08). N
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17). Ju
Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03). UD
Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder. U
Översyn av Försvarets radioanstalt. Fö
Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer. UD
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68.
69.
70.
71.
72.

Organisation av trafiksäkerhetsarbetet, vägtrafikinspektionen m.m. N
Konkurrensen på elmarknaden. N
Utredning om översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra författningar på socialförsäkringsområdet. S
Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg. UD
Tilläggsdirektiv till Kommittén för nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (Fi 2001:04). Fi
73. Parlamentarisk kommitté för översyn av det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet. Fi
74. Utvärdering av folkbildningen. U
75. Tilläggsdirektiv till Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03). Ju
76. En gemensam nordisk sjöfartspolitik. N
77. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (Fö 1999:03). Fö
78. Förvaltning av avrinningsdistrikt. M
79. Barnsäkerhetsdelegationen. S
80. Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02). Jo
81. Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. S
82. Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation. N
83. Avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap. Fö
84. En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
och för höjd beredskap. Fö
85. Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät – EUN (U 1997:06). U
86. Översyn av professionell boxning och andra kampsporter. N
87. Översyn av mottagande av och introduktion för flyktingar. N
88. Utvärdering av digital radio m.m. Ku
89. Tilläggsdirektiv till Utredningen om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m.
(S 2000:06). S
90. Socialförsäkringsfrågor m.m. i förhållande till konstnärlig verksamhet. U
91. Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. U
92. Utgår.
93. Internationella adoptioner m.m. S
94. Organisationskommitté för inrättande av ett familjemedicinskt institut. S
95. Allmänhetens tillgång till EU-information. UD
96. Tilläggsdirektiv till Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14). Ju
97. Ombildning till kooperativ hyresrätt – pilotprojekt. Fi
98. Tilläggsdirektiv till utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01). S
99. IT-stomnät till vissa kommuner. N
100. Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. U
101. Förhandlare med uppdrag att lämna förslag till ramavtal i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet. N
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102. Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (N 1997:08). N
103. Insatser för tillväxt och företagsutveckling på regional nivå. N
104. Skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst. S
105. Tilläggsdirektiv till 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04). Ju
106. Etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg. Ku
107. Skydd av bevispersoner m.fl. Ju
108. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. UD
109. Tilläggsdirektiv till utredningen (UD 2000:05) om sekretess hos utlandsmyndigheterna,
författnings-reglering av en central databas hos Migrationsverket samt behandlingen av utlänningar i förvar. UD
110. Fondkommission. Ju
111. Tilläggsdirektiv till Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2000:2). N
112. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (Fö 1999:03). Fö
113. Utgår.
114. Tillsyn över tolkförmedlingar. N
115. Översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer. U
116. Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2001:09) om järnvägssektorns organisation m.m. N
117. En översyn av verksförordningen. Ju
118. Tilläggsdirektiv till Kommittén Levande historia (Ku 2001:01) för etablering av Forum för Levande historia. Ku
119. Avskaffande av åldersgränsen för vissa vårdgivares rätt till offentlig ersättning
samt översyn av förutsättningarna för överlåtelse av privat vårdetablering. S
120. Samhällets beredskap och förmåga inför omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära händelser i Sverige. Ju
121. Tilläggsdirektiv till Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan
(M 2000:02). M
122. Det långsiktiga energipolitiska programmet. N
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REGERINGENS BELÖNINGSMEDALJ ILLIS QUORUM MERUERE LABORES 2001

Medaljen instiftades år 1785 och utdelas av regeringen
som erkänsla för personliga insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Den latinska
inskriptionen betyder Åt dem vilkas verksamhet gjort dem
förtjänta därav.
Medaljen förekommer i guld i fyra storlekar, nämligen
i 18:e storleken att bäras runt halsen i en kedja av guld,
i 12:e storleken att bäras i band runt halsen samt i 8:e
och 5:e storlekarna att bäras i band på bröstet.
12:e storleken
Bengt Göransson

Mångåriga och betydelsefulla insatser
för folkbildning, kulturliv och demokrati.

REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2001

Ola Ullsten

8:e storleken
Bengt Häger

5:e storleken
Ulrich Hertz

Mångåriga och betydelsefulla insatser
på skilda områden inom svenskt
samhällsliv.

Mångårig och enastående folkbildargärning inom danskonsten.

Långt och djupt engagemang för fred
och folkbildning.

Dina Schneidermann Mångåriga och betydelsefulla insatser
för svenskt musikliv.
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ANTAL TJÄNSTGÖRANDE I REGERINGSKANSLIET
Antal tjänstgörande, inklusive anställda inom kommittéväsendet,
som tjänstgjort under december månad varje år.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

SB

60

46

49

48

57

48

51

57

57

Ju

187

171

192

196

210

219

261

323

341

1.392

1.412

1.443

1.441

1.544

1.518

1.630

1.645

1.502

Fö

116

116

128

119

125

119

126

120

136

S

188

193

204

189

226

211

236

216

217

K

93

99

107

118

118

115

Fi

354

365

384

406

398

378

414

419

416

U

143

154

168

188

198

174

192

216

211

Jo

78

83

106

104

122

123

122

151

134

A

104

112

172

118

133

128

Ku

108

105

70

92

99

95

150

160

93

In

115

109

118

182

178

160

M

167

152

166

149

166

150

191

204

175

N

123

118

145

166

181

169

378

405

462

FA

256

280

318

377

394

418

469

556

589

Regeringskansliet totalt

3.484

3.515

3.770

3.893

4.149

4.025

4.220

4.472

4.333

Räknat som årsarbetskrafter

3.378

3.414

3.660

3.784

4.055

3.926

4.119

4.372

4.249

UD

Anm 1: Flera departement har under tidsperioden bytt namn.
Anm 2: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
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ANTAL TJÄNSTGÖRANDE PER KATEGORI
1993
59
316
375

1994
77
316
393

1995
102
311
413

1996
106
332
438

1997
114
339
453

1998
116
322
438

1999
122
337
459

2000
124
338
462

2001
141
325
466

kvinnor
män

563
714
1.277

604
757
1.361

640
776
1.416

749
820
1.569

867
850
1.717

889
871
1.760

969
927
1.896

1.085
977
2.062

1.102
994
2.096

SAKKUNNIGA/
SPECIALISTER
Summa

kvinnor
män

190
281
471

189
259
448

278
299
577

271
277
548

301
319
620

276
292
568

285
320
605

319
327
646

262
282
544

POLITISKT
ANSTÄLLDA
Summa

kvinnor
män

65
79
144

70
59
129

65
70
135

65
69
134

63
64
127

62
49
111

70
56
126

80
79
159

74
68
142

BASPERSONAL

kvinnor
män

974
202
1.176

961
206
1.167

990
211
1.201

969
225
1.194

987
227
1.214

925
220
1.145

907
224
1.131

907
236
1.143

872
213
1.085

kvinnor
män

14
27
41

6
11
17

17
11
28

8
2
10

11
7
18

1
2
3

0
3
3

0
0
0

0
0
0

Regeringskansliet totalt
varav kvinnor
varav män

3.484
1.865
1.619

3.515
1.907
1.608

3.770
2.092
1.678

3.893
2.168
1.725

4.149
2.343
1.806

4.025
2.269
1.756

4.220
2.353
1.867

4.472
2.515
1.957

4.333
2.451
1.882

13.432
19.417
31.682
22.620
23.211

13.582
19.604
31.731
22.812
23.436

14.082
20.462
33.268
23.747
26.956

14.788
21.634
34.641
24.485
28.294

15.558
22.855
36.466
26.646
29.235

15.811
25.173
37.357
27.818
29.110

16.975
25.240
39.916
29.797
31.069

17.425
25.975
40.634
31.028
31.480

18.091
27.210
43.554
32.268
32.566

CHEFER

kvinnor
män

Summa
HANDLÄGGARE
Summa

Summa
ÖVRIGA
Summa

Medellöner
BASPERSONAL
HANDLÄGGARE
CHEFER
SAKKUNNIGA
POLITISKT ANSTÄLLDA

Anm 1: I kategorin politiskt anställda inräknas statsråd, statssekreterare och övriga politiskt anställda.
Anm 2: Med baspersonal menas kanslisekreterare, assistenter, servicepersonal m.fl.
Anm 3: Statsministerns och statsrådens arvoden ingår inte i uppgifterna om medellöner.
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PERSONALSAMMANSÄTTNING I REGERINGSKANSLIET
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Medelålder
BASPERSONAL
HANDLÄGGARE
CHEFER
SAKKUNNIGA
POLITISKT ANSTÄLLDA

42
43
51
41
39

43
42
51
41
39

43
42
51
42
39

43
42
52
42
38

44
41
52
42
39

43
41
52
42
40

45
42
52
42
41

Anställningstid, antal år i genomsnitt
BASPERSONAL
HANDLÄGGARE
CHEFER
SAKKUNNIGA
POLITISKT ANSTÄLLDA

11
9
17
2
2

11
9
17
2
2

12
9
17
2
2

12
9
17
2
2

12
9
17
2
2

12
8
17
2
3

13
9
17
2
3

Andel högskoleutbildade i procent inom respektive kategori
BASPERSONAL
HANDLÄGGARE
CHEFER
SAKKUNNIGA
POLITISKT ANSTÄLLDA

19
81
97
97
77

20
82
96
96
75

21
82
96
96
77

19
83
96
95
77

21
83
96
95
78

25
84
95
93
78

682
380
271

716
404
279

792
430
297

837
466
358

854
491
383

876
501
401

Utbildning, antal med lägst 3-årig högskola
JURISTER
EKONOMER
SAMHÄLLSVETARE

Anm:
Anm:
Anm:
Anm:
Anm:

2
2
2
2
2

Anm: 2
Anm: 2
Anm: 2

Anm 1: Uppgifterna om personalsammansättningen avser förhållandet i december månad varje år.
Anm 2: Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, är en standard för klassificering av enskilda utbildningar. En ny version av SUN, SUN 2000, har ersatt den gamla klassificeringen. Tyvärr har inte alla nya SUN koder uppdaterats vilket medför att statistiken för år 2001 inte är jämförbar och redovisas därför inte.
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REKRYTERING OCH PERSONALOMSÄTTNING M.M.
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Antal externt rekryterade
varav från statlig verksamhet
från kommun/landsting
från näringslivet
från utbildning/högskola

595
303
21
181
31

594
278
33
172
48

632
336
33
135
55

591
275
30
146
82

676
330
49
164
96

588
274
36
180
60

451
232
36
125
48

Antal tjänstgörande som bytt departement

180

319

170

165

293

239

193

Avgång till
annan statlig tjänst
kommun/landsting
näringsliv
övrigt, inkl. övergång till annat departement
antal pensionerade

329
13
55
234
22

471
9
76
289
33

391
11
82
222
34

301
18
109
409
21

208
12
118
352
36

98
13
103
166
20

236
19
142
343
34

34.413
2.332
808
1.511

31.843
2.288
877
1.397

32.866
2.324
1.197
1.280

32.249
2.345
1.294
1.264

31.092
2.240
1.153
1.269

35.473
2.587
1.247
1.496

46.375
3.471
1.622
2.004

Frånvaro (antal dagar)
sjukledighet
tillfällig föräldraledighet
föräldraledighet män
föräldraledighet kvinnor

Anm 1: Under 1996 och 1999 skedde departementsombildningar, vilket medför en hög intern personalomsättning.
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REGERINGSKANSLIETS
(INKLUSIVE UTREDNINGSVÄSENDETS) UTGIFTER, (1.000-TAL KRONOR)
1994/95

1997

1998

1999

2000

2001

Utgifter

1995/96
(18 månader)
Utgifter

Utgifter

Utgifter

Utgifter

Utgifter

Utgifter

SB

51.217

67.454

49.864

44.699

46.395

52.329

55.316

Ju

94.761

158.290

128.172

124.777

181.991

211.525

257.012

1.482.492

2.233.292

1.654.678

1.807.446

1.928.911

1.891.036

2.279.417

59.074

103.849

76.168

71.243

88.286

99.714

130.792

S

121.184

201.841

171.715

155.318

187.558

185.279

179.957

K

51.660

87.837

72.850

63.685

Fi

199.942

286.352

223.774

227.281

274.403

300.117

304.280

U

78.862

123.872

109.472

102.244

113.329

123.738

134.197

Jo

56.041

93.605

79.517

91.079

100.456

122.968

137.607

A

72.348

153.105

77.756

85.461

Ku

48.835

58.664

60.219

55.399

90.240

99.864

71.370

N

71.793

134.571

127.338

127.595

261.836

284.217

330.284

In

52.091

103.593

109.536

103.812

M

90.163

121.955

87.585

87.985

108.327

125.529

126.271

FA

113.311

247.562

204.454

236.032

302.115

431.333

435.386

RK-gemensam

349.871

525.371

506.673

512.444

554.477

634.943

666.351

2 .993.645

4.701.213

3.739.771

3.896.500

4.238.324

4.562.592

5.108.240

UD
Fö

Summa

Anm 1: Budgetåret 1995/96 omfattar 18 månader. Fr.o.m. 1997 sammanfaller statens räkenskapsår med kalenderår.
Anm 2: Under rubriken »RK-gemensam« redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma kostnader.
Anm 3: Kommunikations-, Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementen upphörde 1998-12-31 och samtidigt ombildades Näringsdepartementet.
Anm 4: I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer har olika ansvarsområden och ärendegrupper omfördelats mellan departementen.
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REGERINGSKANSLIETS (INKLUSIVE UTREDNINGSVÄSENDETS) UTGIFTER,
(REDOVISADE PER UTGIFTSSLAG I 1.000-TAL KRONOR)

Löner, arvoden och övriga personalkostnader
Kurser, utbildning och konferenser
Resor och traktamenten
Konsulter och övriga köpta tjänster, annonser
IT, inklusive underhåll och dataprogram, datakommunikationer
Telefon, mobiltelefon, porto
Möbler, inredning och övrig utrustning, reparationer av utrustning
Papper, kontors- och förbrukningsmateriel, böcker, tidningar
Tryckning och kopiering, bokbinderi
Bevakning och säkerhet
Lokalkostnader i Sverige och utlandet, underhåll, lokalvård
Övrigt, inklusive räntor och amortering
Inkomster
Summa

1999

2000

2001

2.372.493
47.615
199.559
181.994
45.503
95.135
41.016
50.551
32.468
30.909
979.919
363.201
– 202.039
4.238.324

2.578.073
54.483
281.493
322.214
65.158
105.758
45.790
66.854
37.446
25.539
1.003.068
348.783
– 372.067
4.562.592

2.835.999
184.372
326.457
324.929
65.889
118.403
87.067
55.824
42.490
35.933
1.011.240
443.320
– 423.683
5.108.240

Anm 1: Utgifterna avser respektive anslag för förvaltningskostnader för Regeringskansliet inom Utgiftsområde 1 och motsvarande kostnader för Utrikesdepartementet inom
Utgiftsområde 5.
Anm 2: En ny kontoplan infördes i Regeringskansliet fr.o.m. 1999. Av detta skäl redovisas här inte äldre uppgifter, då vissa utgiftsslag redovisningsmässigt inte är direkt
jämförbara längre bakåt i tiden.
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ÅRSBOKEN BERÄTTAR OM vad Regeringskansliet arbetat
med under år 2001. Regeringskansliet är en myndighet och
består av Statsrådsberedningen med statsministerns närmaste
medarbetare, alla departement med de olika ministrarnas
medarbetare samt den gemensamma administrationen.
Årsboken innehåller också tabeller med statistik. Det finns
uppgifter om olika beslut som regeringen fattat under året, förteckningar över propositioner, betänkanden, utredningar och
mycket annat samt uppgifter om Regeringskansliets personal
och ekonomi.
En del av Dina frågor om Regeringskansliet kan Du få svar på i
denna årsbok. Andra frågor kan Du få svar på via regeringens
hemsida: www.regeringen.se. Du är också välkommen att
besöka Information Rosenbad, som är Regeringskansliets
informationscenter och finns på Drottninggatan 1 i Stockholm.
Årsboken för år 2001 präglas naturligtvis till en stor del av att
Sverige under första halvåret var EU:s ordförandeland.

