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Regeringskansliets årsbok 2014 har producerats av Regeringskansliets förvaltningsavdelning efter
beredning med departementen och Statsrådsberedningen. Syftet med Regeringskansliets årsbok
är att ge exempel på verksamhet som bedrivits inom Regeringskansliet under året. Årsboken ska
i första hand återspegla tjänstemännens arbete för att verkställa regeringens beslut.
I årsboken redovisas också Regeringskansliets verksamhet genom ett antal statistiska mått.
Mer information om Regeringskansliet finns på www.regeringen.se.
Produktion och grafisk form: Blomquist, juni 2015
Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby, juni 2015
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FÖRORD
Årsboken beskriver Regeringskansliets verksamhet
under föregående år. Regeringskansliets uppdrag är
att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och
förverkliga sin politik. Regeringskansliet är en poli
tiskt styrd organisation där regeringen avgör arbetets
inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. Tjänste
männen stöder regeringen med att utreda olika frågor,

utforma lagstiftning, styra myndigheterna, utveckla
relationer till andra länder och ta fram underlag till olika
beslut och ställningstaganden i förhandlingar till
exem
pel inom EU. Jag hoppas att årets årsbok ger
dig en ökad inblick i Regeringskansliets verksamhet.
För mer information besök gärna vår webbplats
www.regeringen.se.
Anna-Karin Jatko
Förvaltningschef i Regeringskansliet
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FAKTA OM REGERINGSKANSLIET
Syftet med Regeringskansliets årsbok är att informera

Utlandsmyndigheterna, det vill säga ambassader,
general
konsulat och delegationer vid internationella
organisationer som EU, FN eller OECD, är egna myndig
heter men är direkt underställda Regeringskansliet.
Utöver det tillsätter regeringen kommittéer med
utredningsuppdrag vilka är egna myndigheter som
lyder under regeringen.

om den verksamhet som bedrivits inom Regeringskansliet
under föregående år. Årsboken ska även ge en ökad inblick
i Regeringskansliets verksamhet.

Regeringskansliets organisation
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2014 av
Statsrådsberedningen, elva departement och Reger
ingskansliets förvaltningsavdelning. Myndigheten leds
av statsministern, vilket innebär att statsministern är
såväl regeringschef som chef över myndigheten Reger
ingskansliet.
I varje departements ledning finns ett eller flera
statsråd (ministrar), varav en är departementschef.
Varje statsråd har en stab av politiskt tillsatta tjänstemän, såsom statssekreterare, politiskt sakkunniga

och pressekreterare. Förvaltningsavdelningen leds av
Regeringskansliets förvaltningschef.

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

REGERINGSKANSLIETS ORGANISATION

REGERINGEN
FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN – FA

UTRIKESDEPARTEMENTET – UD

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET – U

SOCIALDEPARTEMENTET – S

NÄRINGSDEPARTEMENTET – N

MILJÖDEPARTEMENTET – M

LANDSBYGDSDEPARTEMENTET – L

KULTURDEPARTEMENTET – Ku

JUSTITIEDEPARTEMENTET – Ju

FÖRSVARSDEPARTEMENTET – Fö

FINANSDEPARTEMENTET – Fi

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET – A

STATSRÅDSBEREDNINGEN – SB
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Tjänstemännens arbete
Av Regeringskansliets ca 4 600 tjänstgörande är ungefär
200 politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regerings
kansliets medarbetare har kvar sina anställningar
oavsett vilka som sitter i regeringen. Tjänstemännens
uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag
och förslag till olika regeringsbeslut och utreda
frågor av både nationell och internationell karaktär.
De arbetar också med frågor kring styrning av de
statliga myndigheterna, som sorterar under respek
tive departement, genom att ta fram underlag till de
årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas
verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till
exempel EU-området, kan också ingå i arbetet.

och regleringsbrev som styr myndigheterna, medverkar
i tillsättning av styrelser och verkschefer samt håller
löpande kontakt med myndigheterna.
3. Regeringsärenden
Regeringskansliet är landets högsta förvaltningsmyn
dighet och tjänstemännen har till uppgift att bereda
regeringsbeslut.
4. Internationellt arbete
Det är Regeringskansliets uppgift att bereda svenska
ståndpunkter inför möten i internationella organisa
tioner, företräda Sverige och införliva internationella
överenskommelser i svensk rätt.
5. Extern kommunikation

Regeringskansliets verksamhet
I appendixdelen av årsboken beskrivs Regeringskans
liets verksamhet genom statistik som på olika sätt
speglar myndighetens uppgifter. Uppgifterna kan delas
in i sju huvudverksamheter som täcker in det arbete
som bedrivs inom Regeringskansliet. De olika verk
samheterna kan kortfattat beskrivas enligt följande:
1. Lagstiftningsprocessen
Det är tjänstemännens uppgift att på regeringens
uppdrag bearbeta politiska initiativ, utforma
utredningsdirektiv och beslutsunderlag. De ska även
ta emot betänkanden och remissbehandla dem, bereda
lag
rådsremisser, utarbeta propositioner samt bereda
utfärdande av de lagar som riksdagen beslutat om.
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
Regeringskansliets tjänstemän bereder och följer upp
budgetförslag, tar fram underlag till de instruktioner
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Regeringskansliet bistår också regeringen när det gäller
övrig kommunikation med omvärlden. Tjänstemännen
skriver till exempel underlag till svar på frågor och
interpellationer från riksdagen samt brev och e-post
från allmänheten.
6. Särskilda projekt och program
Särskilda projekt och program är verksamhet av
förvaltningskaraktär som bedrivs i Regeringskansliet.
Det är verksamhet som pågår under begränsad tid.
7. Internt stöd och utvecklingsarbete
Regeringskansliet hanterar intern verksamhetsplane
ring, ekonomiadministration, it-stöd, bevakning och
säkerhet, arkivering, diarieföring, lokaladministration
med mera.

STATSRÅDSBEREDNINGEN
Statsrådsberedningen har det övergripande ansvaret att

Nordiska rådets 66:e session

leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Statsråds-

Den 28–30 oktober stod Sveriges riksdag värd för
Nordiska rådets 66:e session. Statsministern och minis
tern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt
samarbete deltog. Runt 800 deltagare från de nordiska
länderna samlades för att diskutera en flexiblare
nordisk arbetsmarknad, gränshinder mellan nordiska
länder och det förändrade säkerhetsläget runt Öster
sjön.

beredningen är indelad i kanslier som arbetar med olika
frågor, till exempel statsministerns kansli, EU-kansliet och
granskningskansliet. Under 2014 tjänstgjorde 181 personer
i Statsrådsberedningen.

Toppmöten
EU-toppmöten om läget i Ukraina
Den 6 mars reste förre statsministern till Bryssel på ett
extrainkallat toppmöte med EU:s stats- och regerings
chefer. Bakgrunden var den akuta konflikten under
senvintern 2014 om Krims nationella status.
I slutet av juni deltog förre statsministern i ett
tvådagarsmöte i Europeiska rådet bland annat för att
diskutera situationen i Ukraina. Stats- och regerings
cheferna beslutade att öka det politiska trycket på
Ryssland sedan rysk militär genomfört insatser över
hela Krim.

Säkerheten i fokus hos NB8-gruppen

Överläggningar på Harpsund

Northern Future Forum i Helsingfors

Den 9–10 juni träffade förre statsministern Neder
ländernas premiärminister, Storbritanniens premiär
minister och Tysklands förbundskansler för överlägg
ningar på Harpsund om behoven av att reformera
EU-marknaden. Frågor som diskuterades var en inre
marknad utan hinder, fler jobb, ökad konkurrenskraft,
ökad frihandel och en större rörlighet mellan länderna.

I november deltog statsministern tillsammans med
ministern för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete i det internationella toppmötet
Northern Future Forum i Helsingfors. Det är ett mötes
forum som arrangeras varje år där regeringschefer från
nordiska och baltiska länder samt Storbritannien
diskuterar aktuella frågor. Forumet initierades av Stor
britanniens premiärminister 2011 och har arrangerats
i Stockholm 2012 och Riga 2013.

Överenskommelse om utsläpp
av växthusgaser
Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 24 oktober
presenterade den nytillträdde statsministern den svenska
linjen om ett klimatramverk. Mötets syfte var att träffa
en överenskommelse om utsläpp av växthusgaser.
Europeiska rådet enades om ett bindande EU-mål
som innebär att de 28 EU-länderna senast år 2030 ska
ha minskat växthusgasutsläppen med 40 procent i
jämförelse med nivåerna 1990.

I samband med Nordiska rådets möte i Stockholm
i oktober tog statsministern emot NB8-gruppen –
ett informellt samarbete mellan Danmark, Estland,
Finland, Island, Lettland, Litauen och Sverige. Vid
mötet diskuterades bland annat säkerhetsfrågor med
anledning av den misstänkta ubåtskränkningen i
Stockholms skärgård. Man diskuterade även situa
tionen i Ukraina samt sanktioner mot Ryssland och
Palestina.

Jobb och arbetsmarknad på agendan
I december deltog statsministern vid toppmötet i
Europeiska rådet. På agendan stod frågor om hur man
skapar fler och bättre jobb, bättre tillväxt och konkur
renskraft i Europa. EU:s stats- och regeringschefer
godkände också arbetet med kommissionens inves
teringsplan. Planen innehöll bland annat förslag på
insatser som kan möjliggöra fler privata investeringar
i Europa.
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Officiella resor
Besök i Norden och Baltikum
Statsministern besökte under oktober Finland och
diskuterade då bland annat ungdomsarbetslöshet och
säkerhetspolitik med Finlands statsminister. Därefter
besökte statsministern Estland, Lettland och Litauen
där han mötte respektive lands premiärminister.
I november besökte statsministern också sina stats
ministerkollegor Danmark och Norge.

Internationella besök
FN:s årsmöte i New York
I september deltog förre statsministern i FN:s gene
ralförsamlings årliga möte i New York. Med på resan
var även förre biståndsministern, miljöministern och
utrikesministern. Statsministern deltog vid general
församlingens öppnande, vid generalsekreterarens topp
möte om klimatfrågor samt vid ett säkerhetsrådsmöte.
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Barnkonventionens 25-årsjubileum
Statsministern och barn-, äldre- och jämställdhets
ministern besökte New York i november för att delta
vid Barnkonventionens 25-årsjubileum. Statsministern
höll även föredrag om den nordiska modellen på New
York University och träffade USA:s tidigare utrikes
minister och den Svensk-amerikanska handelskam
maren. Läs mer under Socialdepartementet.

Övrig medverkan
Till minnet av offren för
flodvågskatastrofen
Den 26 december deltog statsministern i en gudstjänst
i Uppsala domkyrka till minnet av offren för flod
vågskatastrofen i Sydostasien 2004. Deltog i minnes
ceremonin gjorde även civilministern, ministern för
strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete,
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern samt social
försäkringsministern. Läs mer under Socialdepartementet.

DEPARTEMENTENS VERKSAMHET
Arbetsmarknadsdepartementet
Under 2014 ansvarade Arbetsmarknadsdepartementet

Vitbok om kränkningar av romer

bland annat för frågor om arbetsmarknad och arbetsliv,

I mars publicerade förra regeringen en vitbok (Ds 2014:8)
om hur romer utsatts för övergrepp och kränkningar
under 1900-talet. Vitboken är en del av arbetet med
strategin för romsk inkludering och ett av syftena med
den är att ge ett erkännande åt den romska minoriteten
samt att förmedla en bild av deras situation i dag. Ett
annat syfte är att beskriva hur stereotyper och
fördomar vuxit fram och levt vidare från generation
till generation samt hur dessa har fått ligga till grund
för den statliga politiken.

integration, diskriminering och mänskliga rättigheter. Under
året tjänstgjorde 162 personer i departementet (inklusive
kommittéer).

Hbt-strategi för lika rättigheter
och möjligheter
I januari presenterade förra regeringen en strategi för
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell lägg
ning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med den
så kallade hbt-strategin är att stärka arbetet för hbtpersoners situation i Sverige. Strategin är uppdelad
på sex fokusområden: våld, diskriminering och andra
kränkningar; unga hbt-personer, hälsa, vård och sociala
tjänster; privat- och familjeliv, kulturområdet samt det
civila samhället.

Bristande tillgänglighet är diskriminering
Förra regeringen överlämnade i mars en proposi
tion (prop. 2013/14:198) till riksdagen med förslag på
ändringar i diskrimineringslagstiftningen. Förändring
arna innebär att bristande tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning införs som ny form av
diskriminering. Utgångspunkten är att delaktighet i
samhällslivet för personer med funktions
nedsättning
är en grundläggande mänsklig rättighet. Lagändringen
trädde i kraft vid årsskiftet 2014/15. Läs mer under
Socialdepartementet.

Ett medborgarskap som grundas på
samhörighet
Det svenska medborgarskapet är ett viktigt verktyg
i integrationsprocessen. I mars lämnade förra regeringen
en proposition (prop. 2013/14:143) till riksdagen med
förslag till ändringar i lagen om svenskt medborgarskap.
Propositionen innehöll bland annat förslag om att barn
alltid ska förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen
om en av föräldrarna har svenskt medborgarskap
samt att landets kommuner ska anordna ceremonier
för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras
nya medborgarskap. Lagändringen trädde i kraft den
1 april 2015.

Utredning om nya regler vid utstationering
I juni fick en särskild utredare i uppdrag att föreslå
hur man ska genomföra EU:s utstationeringsdirektiv
i svensk lagstiftning (dir. 2014:81). EU-direktivet slår
fast grundläggande minimivillkor som värdlandet ska
garantera utstationerade arbetstagare. Utstationerad
innebär att en person som vanligtvis arbetar i ett land
reser till ett annat under en begränsad tid för att arbeta.
I november utökades uppdraget (dir. 2014:150) med
direktiv om att bland annat lämna förslag kring infö
randet av ett entreprenörsansvar inom bygg
sektorn
och överväga om behovet även finns i andra sektorer.

Tryggare arbetsrätt i fokus
Flera utredningar föreslog under året åtgärder för att
skapa större trygghet för arbetstagare i arbetslivet.
En av dem (SOU 2014:31) föreslog att arbetstagare ska
ges större möjligheter att kunna slå larm om allvar
liga missförhållanden på sina arbetsplatser. Ett förbud
föreslogs (SOU 2014:48) för arbetsgivare att utan stöd
i lagen kunna begära utdrag ur belastningsregistret
av personer som söker arbete. I en utredning (SOU
2014:55) undersöktes i vilken omfattning personal
från bemanningsföretag hyrs in, när arbetstagare som
tidigare sagts upp har företrädesrätt till återanställning
enligt LAS (lagen om anställningsskydd).

REGERINGSK ANSLIETS ÅRSBOK 2014

9

Fler unga i jobb

Höjd A-kassa

Förra regeringen avsatte särskilda medel (prop. 2013/14:1)
som arbetsmarknadens parter kunde söka för att öka
kunskapen och användningen av yrkesintroduk
tionsavtal. Syftet är att unga får ”lära sig jobbet på
jobbet”. I oktober inledde den nytillträdda arbets
marknadsministern en dialog med kommunerna och
Arbetsförmedlingen för att hitta sätt att tillsammans
lösa ungdomsarbetslösheten.

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2015
förslag om att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen.
Förslaget innebar att den högsta dagpenningen i den
inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så
att den som har en månadsinkomst upp till 25 000
kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100
ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår
därmed till 910 kronor dag 1–100, varefter det sker
en avtrappning till 760 kronor per dag. Det är få av
de försäkrade som har en ersättning som uppgår till
80 procent av deras förvärvsinkomst under de första
100 dagarna. I budgetpropositionen föreslogs även att
grundbeloppet i a-kassan höjs, i ett första steg från
320 kronor till 350 kronor per dag och i ett andra steg
till 365 kronor per dag.

Bättre möjligheter att ta emot flyktingar
I november tog arbetsmarknadsministern emot en slut
rapport (A2014/232/IU) från två nationella samordnare
som utrett ett ökat och förbättrat kommunalt flykting
mottagande. I rapporten föreslås bland annat att asyl
boenden bör placeras där det finns goda möjligheter att
komma in i samhälls- och arbetslivet samt att systemet
för ersättning till kommunerna för motta
gande av
nyanlända görs mer förutsägbart.
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Finansdepartementet
Under 2014 ansvarade Finansdepartementet bland annat

Uppföljda mål i statliga bolag

för frågor om statens budget, skattepolitik, finansmarknad,

År 2013 startade en treårig översyn av de ekonomiska
målen i samtliga bolag inom Finansdepartementets
bolagsförvaltning. Under 2014 fortsatte översynen.
Åtta bolag fick nya ekonomiska mål. Syftet med över
synen var att säkra värdeskapandet i bolagsportföljen.
Ett arbete med så kallade uppdragsmål för att utvär
dera hur väl särskilt beslutade samhällsuppdrag utförs
initierades också. Departementet började även följa
upp de statliga bolagens mål för hållbarhet.

spel och frågor om statens bolagsägande. Under året tjänst
gjorde 501 personer i departementet (inklusive kommittéer).

Bättre uppföljning och kontroll
av privata utförare
Förra regeringen föreslog i mars en skärpt skyldighet
(prop. 2013/14:118) för kommuner och landsting att
kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av
privata utförare. En generell informationsskyldighet
för kommuner och landsting ska göra det lättare för
enskilda att få insyn i verksamheterna. När medbor
garna väljer en särskild utförare av en kommunal tjänst
ska de få information från både privata utförare och
verksamhet som bedrivs i kommunal regi.

En utvecklad budgetprocess
I mars lämnade förra regeringen propositionen En
utvecklad budgetprocess (prop. 2013/14:173) till riks
dagen. I den föreslog regeringen att det i riksdags
ordningen förtydligas hur riksdagen fattar beslut om
statens budget. Förslag lämnades också på att införa
krav på att följa upp och utvärdera de budgetpolitiska
målen. Förändringarna trädde i kraft den 1 september
och tillämpades vid riksdagens behandling av statens
budget för 2015.

Vårproposition med förslag till reformer
I april presenterade förra regeringen den ekonomiska
vårpropositionen (prop. 2013/14:100). Där presente
rades satsningar på utbildning, ökad kvalitet och till
gänglighet inom vården liksom bättre företagsklimat.

Stärkt konsumentskydd på
finansmarknadsområdet
Förra regeringen tillsatte i maj en utredning (dir. 2014:11)
för att se över konsumentskyddet Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. I fokus stod
bland annat bättre rådgivning och mer lättillgänglig
information. Arbetet med att utveckla lagstiftningen
på finansmarknadsområdet fortsatte under året. Reger
ingen la fram en proposition (prop. 2013/14:107) bland
annat med förslag om att snabblåneföretag ska ha till
stånd av Finansinspektionen för sin verksamhet.

Budgetproposition för 2015
Regeringsskiftet innebar att ett nytt förslag till statens
budget för 2015 togs fram under tre veckor. I oktober
lämnade den nytillträdda regeringen sitt budgetför
slag (prop. 2014/15:1) till riksdagen. I december röstade
dock riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag.
Därmed gick regeringens budgetförslag inte igenom.

Hårdare kontroll av rut- och rotavdrag
Under året föreslog förra regeringen i en proposition
(prop. 2014/15:10) att förbättra Skatteverkets underlag
när de kontrollerar företag som ansöker om rut- och
rotavdrag för sina kunder. För att minska svartarbetet
föreslog regeringen (prop. 2014/15:6) även regler för
personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom
byggbranschen.

Internationellt samarbete för
minskat skattefusk
Skattefrågor är i fokus i OECD, FN och EU. Sverige
deltar i arbetet, inte minst inom OECD där man arbetar
för att minska multinationella koncerners möjligheter
att skatteplanera. Under året ingick Sverige även infor
mationsutbytesavtal med Hongkong (prop. 2014/15:7)
för att kunna följa skattskyldigas kapital
placeringar
och inkomster. Dessutom lämnade regeringen förslag
på ett genomförande av avtal mellan Sveriges regering
och USA:s regering för att förbättra internationell
efterlevnad av skatteregler (prop. 2014/15:41). Avtalet
ska även gälla utbyte av information om finansiella
konton i Sverige.
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Försvarsdepartementet
Under 2014 ansvarade Försvarsdepartementet bland annat

Gemensam handlingsplan

för frågor om totalförsvaret, internationella insatser, folkrätt

I maj presenterade förra regeringen en handlings
plan för hur Finlands och Sveriges försvarssam
arbete ska utvecklas. Handlingsplanen handlar om
hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet och syftar till att stärka säkerheten och den
militära för
mågan i respektive land. Detta genom
att exempelvis förstärka samarbetet när det gäller
övningar, utbildning och träning, luft- och sjööver
vakning samt genom gemensam användning av
grundläggande infrastruktur.

vid väpnad konflikt, samhällets krisberedskap samt skydd
och beredskap mot olyckor. Under året tjänstgjorde 170
personer i departementet (inklusive kommittéer).

Modern materielförsörjning
I mars presenterades en utredning (SOU 2014:15) med
förslag på en ny process för hur regeringen ska styra
investeringar av försvarsmateriel. Bakgrunden till
utredningen är behovet av en bättre process kring
investeringar av försvarsmateriel som gäller såväl
planering och beslut som uppföljning. Målet är en mer
förutsägbar, transparent och effektiv process.

Krisberedskapens utveckling
Som ett led i ambitionen att stärka Sveriges krisbered
skap lämnade förra regeringen i mars en proposition
om sprängämnesprekursorer (prop. 2013/14:144). Det
är kemiska ämnen som kan användas för att tillverka
sprängämnen. I samma proposition redovisade reger
ingen sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt
hur man kan förbättra förutsättningarna för att ge och
ta emot internationellt stöd vid kriser.

Sveriges försvar i framtiden
I maj tog förra försvarsministern emot rapporten
Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid
(Ds 2014:20). I den redovisade Försvarsberedningen
en analys av och förslag på hur Sveriges försvar kan
utvecklas i framtiden. Mot bakgrund av den säkerhets
politiska utvecklingen föreslog beredningen att höja
den operativa förmågan i Försvarsmaktens krigsförband.

Internationell insats i Afghanistan
I maj deltog förra försvarsministern i en avslutnings
ceremoni för den svenska styrkan som bidragit till
den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Camp
Northern Lights, Afghanistan. Sverige har deltagit
sedan ISAF inrättades vid årsskiftet 2001/02. Insatsen
ersätts med en ny som fokuserar på att utbilda och ge
råd till de afghanska säkerhetsstyrkorna.
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Skogsbranden i Västmanland
I samband med den största svenska skogsbranden i
modern tid beslutade förra regeringen i augusti att
avsätta 360 miljoner för insatser till de drabbade
kommunerna samt till länsstyrelsen i Västmanlands
län. Regeringen beslutade också om att ge Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att finan
siera det internationella stöd som Sverige tog emot från
Italien och Frankrike i samband med skogsbranden.
Läs mer under Landsbygdsdepartementet.

Bättre förankring av försvaret i samhället
Utredningen om Försvarsmaktens militära personal
försörjning lämnade i november sitt betänkande
(SOU 2014:73) till regeringen. Enligt utredaren behöver
försvaret få en bättre och modernare förankring ute i
samhället samt säkerställa att det finns en bred rekry
teringsbas i framtiden.

Viss plikttjänstgöring
Efter att den svenska värnpliktstjänstgöringen varit
vilande i flera år beslutade nya regeringen i december
att aktivera vissa delar. Det innebär till exempel att
krigsplacerad personal som inte är anställd i Försvars
makten ska genomgå repetitionsutbildning i fortsätt
ningen.

Justitiedepartementet
Under 2014 ansvarade Justitiedepartementet bland annat

Ny bättre polisorganisation

för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, grundlagar,

En effektivare och mer flexibel polisorganisation med
tydligare styrning och bättre resultat har varit en inrikt
ning under flera år. Därför föreslog förra regeringen
(prop. 2013/14:110) att ombilda de 21 polismyndigheterna
och Rikspolisstyrelsen till en myndighet, Polismyn
digheten. Samtidigt föreslogs att Säkerhetspolisen blir
en fristående myndighet. Förändringen infördes vid
årsskiftet 2014/15.

civilrätt och straffrätt. Under året tjänstgjorde 406 personer
i departementet (inklusive kommittéer).

Tydligare påföljder
Under våren föreslog förra regeringen lagändringar för
att skärpa straff och utvidga straffansvaret: skärpt straff
för dataintrång (prop. 2013/14:92), livstids fängelse
som normalstraff för mord (prop. 2013/14:194) samt
ändrad vapenlagstiftning så att det lägsta straffet för
grovt vapenbrott höjs från fängelse sex månader till
fängelse ett år (prop. 2013/14:226). Samtidigt infördes
en bestämmelse (prop. 2013/14:226) om synnerligen
grovt vapenbrott med straffet fängelse i lägst tre år och
högst sex år.
Förra regeringen föreslog även ett utvidgat straff
ansvar för egenmäktighet med barn när gärnings
mannen har del i vårdnaden. Genom ändringen blev
det straffbart att utan lov undanhålla ett barn (prop.
2013/14:120). Tidigare omfattade straffansvaret endast
situationer när ett barn förts bort utan lov.
Under året infördes en ny lag som förändrar och
utvidgar straffansvaret för penningtvätt. Det infördes
också nya möjligheter att hantera egendom som miss
tänks vara föremål för penningtvätt eller avsedd för
finansiering av terrorism (prop. 2013/14:121).

Kampen mot terrorism
I sin strävan att bekämpa terrorism föreslog förra
regeringen att Sverige ska ingå tre överenskommelser
som har förhandlats fram inom FN (prop. 2013/14:212).
Genom att skriva under dem vill man hindra att
radioaktivt material används för att begå allvarliga
brott. Men även för att motverka brott där fartyg eller
till exempel oljeplattformar är måltavlor eller hjälp
medel för terroristaktioner. I december fick en utredare
i uppdrag att snabbt se över straffrätten med anled
ning av vissa internationella åtaganden som syftar till
att hindra och bekämpa terrorism (dir. 2014:155).

Ett nytt patentsystem i EU
Under året fortsatte arbetet med att få ett nytt enhet
ligt patentsystem på plats. Det nya systemet innebär
att det blir möjligt att genom en begäran få ett patent
skydd som täcker nästan hela EU och få tvister om
europeiska patent prövade av en enhetlig patentdom
stol. Under våren slöt Sverige och de baltiska länderna
ett avtal om att inrätta en gemensam avdelning i den
nya domstolen. Riksdagen godkände avtalen om den
enhetliga patentdomstolen och antog lagändringar för
Sveriges deltagande i systemet (prop. 2013/14:89).

Nya regler om uppehållstillstånd
För att skapa tydligare regler samt värna barnens
intressen när man prövar rätten till uppehållstillstånd
för utlänningar som har barn i Sverige, föreslog
förra regeringen ett tillägg i utlänningslagen (prop.
2013/14:217). Därtill föreslog förra regeringen i en
proposition att barn kan få uppehållstillstånd när
det råder särskilt ömmande omständigheter (prop.
2013/14:216).

Stärkt stöd till brottsoffer
I juni gav förra regeringen Brottsoffermyndigheten
och Domstolsverket i uppdrag att se över hur vittnes
stödsverksamheten kan förstärkas. Vidare föreslog
regeringen en ny brottsskadelag (prop. 2013/14:94).
I budgetpropositionen för 2015 föreslogs att stärka
stödet till bland annat det ideella brottsofferarbetet.
Avgiften till brottsofferfonden höjs från 500 kr till
800 kr. I propositionen föreslogs även att höja avgiften
för den som avtjänar fängelsestraff genom övervak
ning med så kallad fotboja.
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Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
I juli utsåg förra regeringen en nationell samordnare för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Samordnaren ska stärka samverkan mellan myndig
heter, kommuner och organisationer i deras arbete med
att förebygga våldsbejakande extremism. Samordnaren
ska även arbeta för ökad kunskap om extremism, verka
för att förebyggande metoder utvecklas samt stödja
lokala aktörer i deras arbete mot våldsbejakande
extremism (dir. 2014:103).

Sexualbrott och våld i nära relationer
För att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barn
äktenskap föreslog förra regeringen flera lagändringar.
Regeringen föreslog även att riksdagen ska godkänna
Europarådets konvention om våld mot kvinnor (prop.
2013/14:208). I juni redovisade den nationella samord
naren mot våld i nära relationer, betänkandet Våld
i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49).
I augusti tillsatte förra regeringen en utredning som
ska se över våldtäktsbrottet (dir. 2014:123). I november
beslutade nya regeringen att ombilda utredningen till
en parlamentarisk kommitté (dir. 2014:144) för att den
ska få en starkare förankring i riksdagens partier.

14
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Supervalåret 2014
I sin strävan att uppnå ett högt och mer jämlikt
valdeltagande gav förra regeringen Valmyndigheten i
uppdrag att genomföra insatser i samband med valet
till Europaparlamentet och de nationella allmänna
valen 2014. Insatserna riktade sig främst mot unga,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.
Valdeltagandet ökade i såväl de nationella valen som i
det svenska Europaparlamentsvalet.

Snabbare reaktioner på ungas brottslighet
För att motverka att unga begår brott föreslog reger
ingen åtgärder för att samhällets reaktioner ska bli
snabbare och tydligare. I en proposition (prop. 2014/15:25)
i november föreslogs att en ung person som döms till
ungdomstjänst ska påbörja verkställighet inom två
månader från det att domen vunnit laga kraft. Dess
utom ska personen inte längre kunna välja om han eller
hon vill delta. Regeringen föreslog även att kommuner
och myndigheter ska förbättra sin samverkan när det
gäller unga lagöverträdare.

Kulturdepartementet
Under 2014 ansvarade Kulturdepartementet bland annat

Nytt konstnärsavtal

för frågor om kulturskapares villkor och kulturarv, medier,

I maj godkände förra regeringen det ändrade avtalet
om konstnärers medverkans- och utställningsersätt
ning. Statens kulturråd hade på regeringens uppdrag
sett över avtalet för att göra det enklare, tydligare och
lättare att tillämpa. Avtalet är som tidigare bindande
för statliga utställare.

film samt idrott. Under året tjänstgjorde 94 personer i
departementet (inklusive kommittéer).

Renovering av Nationalmuseum
I februari beslutade förra regeringen att Statens fastig
hetsverk får i uppdrag att genomföra renovering
och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholms
kommun. Byggnadens teknik har överlevt sin livslängd
och behöver rustas för att uppfylla de krav som ställs på
ett modernt konstmuseum. Syftet med renoveringen
är också att öppna huset för ny publik och att skapa
förbättrade förutsättningar för utställningar.

Ny lagstiftning hindrar personer att se
betal-tv utan att betala
I mars lämnade förra regeringen en proposition (prop.
2013/14:123) till riksdagen med förslag om att göra det
straffbart för privatpersoner att olovligt skaffa eller
använda avkodningsutrustning. Syftet är att komma
till rätta med problemet att människor i ökad omfatt
ning skaffar sig tillgång till betal-tv-kanaler, utan att
betala för det. Den nya lagstiftningen trädde i kraft
i juni.

Det kyrkliga kulturarvet
Svenska kyrkan har enligt kulturmiljölagen rätt till
viss ersättning för kulturhistoriskt motiverade kost
nader i samband med vård och underhåll av kyrkliga
kulturminnen. Ersättningen uppgår till 460 miljoner
kronor per år. I mars rapporterade förra regeringen till
riksdagen om hur den kyrkoantikvariska ersättningen
använts under åren 2002–2012. Enligt regeringen har
ersättningen stor betydelse för vården och bevarandet
av det kyrkliga kulturarvet.

Barns och ungas läslust
Under året var frågan om barns och ungas läsning i
fokus. Statens kulturråd fick ett utvidgat uppdrag för
läsfrämjande insatser som bland annat resulterade i ett
handlingsprogram för att stötta barns läsning utanför
skolan. Kulturrådet fick också ett särskilt uppdrag för
att öka samarbetet mellan idrottsrörelsen och landets
bibliotek. I juni ordnade Kulturdepartementet semi
nariet Läsa för livet – om bibliotekens roll när det gäller
litteratur och läsande.

Mot våldsbejakande extremism
Den förra regeringen gav den 10 juli en särskild
utredare i uppdrag att se över hur man kan värna
demokratin mot våldsbejakande extremism genom att
förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner
och organisationer, öka kunskapen om våldsbejakande
extremism i samhället samt förebyggande metoder.
Uppdraget ska redovisas senast i juni 2016. Den nytill
trädda regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2015 att avsätta 12 miljoner kronor per år fram till 2018
till insatser för att värna demokratin och att arbeta
förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Allas rätt till kultur
Regeringen lämnade förslag i budgetpropositionen
om att satsa 230 miljoner på kultur i miljonprograms
områden. Satsningen ska bland annat stödja kulturella
initiativ från lokala civilsamhällesorganisationer som
vill engagera sig i utvecklingen och den konstnärliga
gestaltningen av sitt närområde.
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Landsbygdsdepartementet
Under 2014 ansvarade Landsbygdsdepartementet bland

Branden i Västmanland

annat för frågor om livsmedel, jordbruks- och skogspolitik,

I samband med den största svenska skogsbranden i
modern tid beslutade förra regeringen i augusti att
avsätta 360 miljoner för insatser till de drabbade
kommunerna samt till länsstyrelsen i Västmanlands
län. I budgetpropositionen för 2015 anslog regeringen
ytterligare 78 miljoner kronor i stöd till i första hand
skogsägare inom det brandhärjade området. Läs mer
under Försvarsdepartementet.

landsbygdsprogrammet, fiske, jakt och viltvård, rennäring
samt samepolitik. Under året tjänstgjorde 149 personer i
departementet (inklusive kommittéer).

Sverige – det nya matlandet
I januari utlyste förre landsbygdsministern 2014 till
Skolmatens år med ledorden matglädje, hållbarhet
och kvalitet. I augusti meddelade förra regeringen sin
intention att avsätta 540 miljoner för Det nya matlandet
som en del av det kommande landsbygdsprogrammet.
Pengarna skulle bland annat gå till att förädla viltkött,
utveckla samiskt näringsliv och marknadsföra svenska
måltidsupplevelser.

Nya kvoter för torsk- och djuphavsfiske
Förra regeringen föreslog i februari ändringar i fiskeri
lagen (prop. 2013/14:184) som bland annat att förenkla
bestämmelser som gäller licenser samt att anpassa
fiskerilagen till EU-lagstiftningen. Under 2014 togs
även flera beslut om fiskekvoter, bland annat för djup
havsfiske och fiske i Östersjön.

Program för livskraftig landsbygd
I juni lämnade förra regeringen ett förslag på lands
bygdsprogram för år 2014–2020 till Europeiska
kommissionen. Landsbygdsprogrammet är ett verktyg
för att nå de landsbygdspolitiska målen. Den totala
budgeten för perioden är 36 miljarder kronor, där den
svenska medfinansieringen av programmet upp
gick
till 59 procent. Resterande 41 procent kom från EU.
Landsbygdsprogrammet förväntas få ett godkännande
av EU-kommissionen under 2015. Läs mer under
Näringsdepartementet.
I december beslutade EU-kommissionen om sju nya
samarbetsprogram inom EU. Den totala kostnaden är
nio miljarder kronor och sträcker sig över perioden
2014–2020. Hälften finansieras av EU:s regionalfond
och resten av länderna som deltar. Samarbetena ska
till exempel stärka innovationen, öka konkurrens
kraften hos små och medelstora företag samt skapa en
koldioxidsnål ekonomi.
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Ansvarsfull användning av antibiotika
I samband med den europeiska antibiotikadagen i
november träffade landsbygdsministern de ansvariga
myndigheterna på området. Man diskuterade det fort
satta arbetet med den handlingsplan, Handlingsplan
mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner,
som finns för det nationella arbetet. Men regeringens
ambition är även att vara ett föredöme och stärka
samarbetet kring frågorna inom Norden, EU och
globalt.

Landsbygdsdepartementet upphörde den 31 december
2014 då huvuddelen av verksamheten fördes över till
Näringsdepartementet. Från och med den 1 januari 2015
har alla Landsbygdsdepartementets frågor, förutom samefrågorna, förutom samefrågorna förts över till Närings
departementet. Samefrågor har förts över till Kultur
departementet.

Miljödepartementet
Under 2014 ansvarade Miljödepartementet bland annat för

Klimatmötet i Lima

biologisk mångfald, hav och vatten, kemikalier samt klimat

I december medverkade klimat- och miljöministern
vid FN:s klimatmöte i Lima. Mötets fokus var att lägga
grunden till ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015.
Regeringen vill ha ett ambitiöst och rättvist avtal som
verkar för att länder ökar sina klimatambitioner över
tid. Genom att ta ansvar på hemmaplan fortsätter
Sverige att vara en viktig aktör på klimatområdet.

och luft. Under året tjänstgjorde 172 personer i departementet (inklusive kommittéer).

Satsning på biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Förra regeringen lämnade i mars över propositionen
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster till riksdagen (prop. 2013/14:141). I propositionen
presenterades ett strategiskt sätt att arbeta för att
stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosys
temtjänster som vattenrening, produktion av mat och
fibrer samt rekreation och friluftsliv. Syftet var att
synliggöra och inkludera dessa tjänsters värde i
samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Nytt forskningsprojekt om
ekonomi och klimat
2013 tillsatte förra regeringen tillsammans med Colombia,
Etiopien, Indonesien, Korea, Norge och Storbritannien
den oberoende kommissionen The Global Commission
on the Economy and Climate. I september presenterade
projektet sin rapport Better growth, better climate: the
New Climate Economy report. Den visar att det går att
förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk till
växt, social utveckling och minskad fattigdom.
Kommissionen har tagit fram ett globalt 10-punkts
program med stöd av åtta forskningsinstitut samt
medverkan från över 100 organisationer från alla
kontinenter. Syftet är att stimulera världens ekonomier
samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Arbete med miljömålen
Regeringen beslutade i december om nya åtgärder
för att stärka Sveriges miljömålsarbete. Ett nytt Miljö
målsråd inrättades (dir. 2014:105) och Miljömåls
beredningen fick ett utökat uppdrag (dir. 2014:110,
dir. 2014:165). Regeringen gav bland annat partierna
i Miljömålsberedningen i uppgift att utforma ett
klimatpolitiskt ramverk för att driva på ett offensivt
klimatarbete (dir. 2014:166).

OECD granskar Sveriges miljöpolitik
OECD granskar med jämna mellanrum medlems
ländernas miljöpolitik och ser hur länderna uppfyller
mål och åtaganden i miljöarbetet. Under 2014 gran
skades Sverige varefter OECD publicerade en rapport
med slutsatser och rekommendationer. Syftet var både
att hjälpa Sverige uppnå sina åtaganden inom miljö
arbetet, men också att sprida goda exempel på fram
gångsrikt miljöarbete. Enligt OECD är Sverige ett
föregångsland inom miljöpolitiken och har utvecklat
metoder som är av intresse för andra.
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Näringsdepartementet
Under 2014 ansvarade Näringsdepartementet bland annat

343 personer i departementet (inklusive kommittéer).

programmet finansieras av både EU-pengar och svenska
skattepengar. Programmet fick 400 miljoner kronor
under 2014 och kommer fortsätta få medel fram till år
2020. Läs mer under Landsbygdsdepartementet.

Mer makt åt mobilkonsumenterna

Ny lag om näringsförbud

Förra regeringen föreslog att ge den enskilde mobil
konsumenten en starkare ställning och göra det enklare
för konsumenter att säga upp och byta leverantör av
mobilabonnemang och andra elektroniska kommu
nikationstjänster (prop. 2013/14:79). Bakgrunden till
förslaget var att konsumenternas klagomål till både
Allmänna reklamationsnämnden och Telekområd
givarna hade ökat.

I april föreslog förra regeringen att ändra reglerna för
näringsförbud (prop. 2013/14:215). Bland annat ska
alla som leder en verksamhet kunna få näringsförbud,
oavsett bolagsform. Kronofogden ska bli effektivare
när det gäller att se till att näringsförbuden följs. Den
som fått näringsförbud ska komma till ett inledande
samtal hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyn
digheten ska även få göra oanmälda besök hos personer
som fått näringsförbud.

Framtidens användning av
700 MHz-bandet

Ökad trygghet för taxiresenärer

I februari beslutade förra regeringen om sändnings
utrymme för marksänd tv. Bland annat ska det så
kallade 700 MHz-bandet finnas tillgängligt för annat
än marksänd tv från april 2017. I april gav regeringen
Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda hur 700
MHz-bandet ska användas i framtiden. Tack vare
frekvensbandets täckningsegenskaper kan det användas
för att bygga ut mobila kommunikationstjänster.

I juni föreslog förra regeringen att öka tryggheten
för taxiresenärer (prop. 2013/14:241). Bland annat ska
taxichaufförer lämna en fast prisuppgift om priset
förväntas bli mer än 500 kronor. I propositionen före
slogs även att polisen ska kunna beslagta en taxibils
registreringsskylt om utrustningen för taxametern
inte uppfyller kraven. Dessutom föreslogs att man ska
kunna förhindra att en förare har flera taxiförarlegiti
mationer eller använder en ogiltig legitimation.

för frågor om regional tillväxt, energi, transporter och infrastruktur, it och post samt näringsliv. Under året tjänstgjorde

Förslag om tillsyn av konkurrensreglerna
Förra regeringen föreslog nya regler för att göra Konkur
rensverkets tillsyn effektivare (prop. 2013/14:135). Ett
förslag syftade till att göra det enklare för företag att
anmäla en överträdelse av konkurrensreglerna till
Konkurrensverket och samtidigt ge verket ett bättre
underlag för att ingripa mot överträdelsen. Ett annat
förslag gällde verkets undersökning av företagskoncen
trationer.

En attraktivare landsbygd
I mars meddelade förra regeringen insatser för att
stärka det så kallade Landsbygdsprogrammet med 2,8
miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till lokal
kommersiell service och bredband. Tanken är att stödja
befolkningen på landsbygden och ge besökare bättre
service, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för
företagande och ett attraktivt boende. Landsbygds
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Ny strategi för regional tillväxt
I juni presenterade förra regeringen en ny nationell
strategi för regional tillväxt och attraktionskraft för
åren 2014 till 2020. Den innehåller bland annat priori
teringar för att nå hållbar tillväxt och attraktionskraft
i landet. Bland annat nämns innovation, attraktiva
miljöer samt internationellt och gränsöverskridande
samarbete. Prioriteringarna är vägledande och ska styra
hur man ska få regionerna att växa. De ska också styra
användningen av de pengar som staten och EU satsar
på regional tillväxt.

Stärkt konsumentskydd
I juni föreslog förra regeringen att i större utsträck
ning pröva lämpligheten när försäkringsförmedlare
söker tillstånd hos Finansinspektionen (Ds 2014:22).
I februari föreslog förra regeringen även åtgärder för

att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning på
premiepensionsområdet (prop. 2013/14:71). I december
tog nya regeringen emot ett slutbetänkande som inne
höll en kartläggning av problem som konsumenter och
småföretag möter vid telefonförsäljning av finansiella
tjänster och produkter (SOU 2014:85).

Ny ersättning ska gynna små företag
För att ge mindre företag med höga sjuklönekostnader
bättre förutsättningar föreslog förra regeringen en ny
typ av ersättning (Lagrådsremiss: Ersättning för höga
sjuklönekostnader). I budgetpropositionen för 2015
föreslog nya regeringen att satsa 5,4 miljarder kronor
på näringspolitik, där bland annat förra regeringens
förslag om ny ersättning för höga sjuklönekostnader
ingick. Ersättningen för sjuklönekostnader är differen
tierad genom att företag delas in i fem storleksklasser.
Differentieringen gynnar små företag eftersom den
träder in tidigare för företag som har lägre lönesummor.

Satsning på Sveriges infrastruktur
I april fastställde förra regeringen den nationella planen
för Sveriges infrastruktur under perioden 2014 till
2025. Planen handlar till exempel om att bygga bort
flaskhalsar, utöka vägar och bygga om transportsystem.
Målet är fler, snabbare och punktligare transporter av
både passagerare och gods samt bättre möjligheter för
människor att pendla till arbetet.

Sverigebygget
– för bostäder och transporter
I juli presenterade förra regeringen en satsning som
kallades Sverigebygget. Satsningen innehåller investe
ringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och
vägar. Regeringen utsåg två förhandlingspersoner som
skulle leda arbetet med Sverigebygget vidare tillsam
mans med berörda kommuner, regioner och andra
intressenter.

Digitala satsningar
Under 2014 inleddes arbetet med ett flerårigt utveck
lingsprogram som ska förenkla människors och
före
tagares vardag i kontakten med det offentliga.
Programmet ska bygga på regeringens e-förvaltnings
strategi där medborgaren är i centrum. Satsningen ska
pågå mellan 2015 och 2018. E-delegationen föreslog
under året ett antal digitala lösningar som ska förenkla
människors vardag.
Under året fick Sveriges kommuner och landsting
500 000 kronor för en kanslifunktion till Nationellt
forum för skolans digitalisering. Det ska vara en mötes
plats för dialog och samverkan mellan aktörer som
arbetar för att göra det lättare att digitalisera skolan.
Forumet etablerades som ett resultat av en överens
kommelse som slöts mellan den förra regeringen och
Sveriges kommuner och landsting under 2013.
Varje år lämnar företagare in 90 miljoner blanketter
till olika myndigheter. Det tar mycket tid och kostar
pengar för hela samhället. En dörr in är en e-tjänst som
förra regeringen beslutade om med syftet att företagare
enbart ska behöva lämna obligatoriska företagsupp
gifter en gång och till en plats.

Ordning och reda i åkeribranschen
Regeringen beslutade i december om nya regler för
att skapa ordning och reda i åkeribranschen (prop.
2013/14:234, prop. 2013/14:256). Bland annat får åkerier
som överträder EU:s bestämmelser om cabotagetransport
betala en sanktionsavgift. Syftet är att fler åkerier ska
följa reglerna för branschen och att skapa en sundare
konkurrens. Dessutom får en polis eller tulltjänsteman
hindra fortsatt färd och omhänderta viss fordons
relaterad egendom. Fordonet kan också förses med en
låsanordning, så kallad klampning.
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Socialdepartementet
Under 2014 ansvarade Socialdepartementet bland annat

Skillnad för sjuka äldre

för frågor om hälso- och sjukvård, funktionshinder, äldre-,

I mars arrangerade Socialdepartementet en konferens
för att presentera en satsning, som pågick mellan 2010
och 2014, om de mest sjuka äldre. Vid konferensen
deltog drygt 700 personer från bland annat Sveriges
kommuner och landsting samt politiker och seniorer.
Med satsningen ville förra regeringen uppnå en bättre
och mer samordnad vård och omsorg. Sedan 2010 har
regeringen varje år ingått överenskommelser med
Sveriges Kommuner och Landsting kring vård och
omsorg om de mest sjuka äldre.

individ- och familjeomsorg, funktionshinder, barnets rättig
heter, socialförsäkringar samt boende och byggande. Under
året tjänstgjorde 334 personer i departementet (inklusive
kommittéer).

Satsning på kroniska sjukdomar
Förra regeringen beslutade om en nationell strategi
för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
Satsningen pågår 2014–2017 och pengar avsattes i
budgetpropositionen för 2014. Totalt avsattes 450
miljoner kronor varav 50 miljoner kronor för 2014.
I februari fick alla vårdcentraler i landet ett brev från
förre socialministern. Det var startskottet på satsningen.
Ett av målen är att minska förekomsten av sjukdomar
som blir kroniska samt att personer som en gång
utvecklat en kronisk sjukdom ska få bättre vård.

Bristande tillgänglighet ny grund
för diskriminering
Dålig tillgänglighet är en vanlig orsak till att personer
med funktionsnedsättning upplever hinder i samhället.
Det kan till exempel handla om att man inte har
tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan
eller på jobbet. I mars föreslog förra regeringen att
bristande tillgänglighet utgör en grund för diskrimi
nering (prop. 2013/14:198). Läs mer under Arbetsmarknadsdepartementet.

Fokus på patienten
För att ge patienter större inflytande i sin egen sjuk
vård infördes en ny patientlag i mars (2013/14:106).
Genom den blir vården skyldig att informera patienter
mer omfattande och tydligare än tidigare. Även barn
perspektivet får större fokus. Barn ska till exempel ha
mer inflytande över sin egen vård genom att vården tar
reda på barnets inställning i olika situationer.

Mobiler och surfplattor i psykiatrisk
tvångsvård
För att skapa en tryggare och säkrare vårdmiljö samt
motverka brott vid rättspsykiatrisk vård föreslog förra
regeringen nya bestämmelser (prop. 2013/14:119). Bland
annat föreslog man att reglera hur patienter ska få
använda mobiltelefoner, datorer, surfplattor med mera.
Vissa som får rättspsykiatrisk vård ska till exempel
bara ha tillgång till den elektroniska utrustning som
vårdgivaren erbjuder. Dessutom ska patienter som
vårdas frivilligt på avdelningar för psykiatrisk tvångs
vård omfattas av samma restriktioner för alkohol och
narkotika som patienter som tvångsvårdas.

Fritidspeng till barn i ekonomiskt
utsatta familjer
För att ge barn i ekonomiskt utsatta familjer samma
möjligheter att delta i organiserade fritidsaktiviteter
som andra barn föreslog förra regeringen en ändring
i socialtjänstlagen (prop. 2013/14:168). Hushåll med
barn i årskurs 4–9 ska kunna få fritidspeng från social
nämnden för fritids
aktiviteter som är regelbundna
och ledarledda och som främjar att barnen kan delta
i samhällets gemenskap.

Enklare byggprocesser
Under 2014 föreslog förra regeringen flera förändringar
inom plan- och bostadsbyggandet (prop. 2013/14:126).
Bland annat avskaffades den obligatoriska byggfels
försäkringen. Regeringen föreslog även att göra det
enklare att bygga mindre bostäder och att genomföra
enklare planprocesser.
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Pensionsgruppens nya förslag

Utmaningar med Spice och nätdroger

I mars kunde Pensionsgruppen enas om vissa föränd
ringar i pensionsöverenskommelsen. Bland annat
att justera AP-fondernas struktur och reglerna för
placeringar samt att se över premiepensionssystemet.
Gruppen enades även om att skapa en jämnare utveck
ling av inkomstpensionerna samt att verka för en
framtid där allt fler människor arbetar allt längre.

I november överlämnade Folkhälsomyndigheten en
lista till regeringen med 42 substanser, bland annat
Spice, som man vill ska klassas som hälsofarliga eller
som narkotika. I december höll folkhälso- och sjuk
vårdsministern ett möte för att diskutera vilka insatser
man kan göra tillsammans med andra myndigheter och
organisationer.

Barnkonventionens 25-årsjubileum

Ökat skydd för den sjukpenninggrundande
inkomsten

FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 25 år
2014. Regeringen uppmärksammade jubileet genom
en rad aktiviteter. Man tog fram ett jubileumsmärke
som även andra offentliga aktörer kunde använda i sin
information och flera konferenser om barnets rättig
heter genomfördes. Bland annat arrangerades en inter
nationell konferens mot barnaga i juni. Läs mer under
Statsrådsberedningen.

Insatser vid ebolaepidemin
Regeringen tog flera beslut och initiativ för att fort
satt uppmuntra, stödja och underlätta för frivillig
svensk personal att kunna delta i sjukvårdsinsatser
på plats i de eboladrabbade områdena i Västafrika.
Regeringen beslutade därefter att bidra med ytterligare
100 miljoner kronor i humanitärt stöd. Totalt uppgick
det svenska stödet till ebolaepidemin i Västafrika till

Nya regeringen föreslog (prop. 2014/15:21) att den sjuk
penninggrundande inkomsten för deltagare i arbets
marknadspolitiska program ska kunna vara fortsatt
skyddad även om han eller hon stängs av från aktivi
tetsstöd eller utvecklingsersättning. Den som deltar i
ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbets
förmedlingen har i regel rätt till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning.

Minnesdagen av flodvågskatastrofen
Den 26 december deltog barn-, äldre- och jämställd
hetsministern vid en minnesceremoni i Khao Lak,
Thailand, för offren i flodvågskatastrofen i Sydostasien
2004. Ett monument kommer att upprättas i Sverige
för att hedra minnet av dem som miste livet i flodvågs
katastrofen. Läs mer under Statsrådsberedningen.

239 miljoner kronor.
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Utbildningsdepartementet
Under 2014 ansvarade Utbildningsdepartementet bland

Allas kunskap, allas bildning

annat för utbildningspolitik, ungdomspolitik, jämställdhet,

I mars föreslog förra regeringen en ny målformule
ring för den statliga folkbildningspolitiken (prop.
2013/14:172). Syftet är att förtydliga statens ambitioner
med folkbildningspolitiken och att målgruppen ska
vara bredare än målgruppen för vuxenutbildningen.
Genom riksdagens beslut införs även en ny modell
för statlig utvärdering av folkbildningen. Statskon
toret har fått i uppdrag att genomföra en första samlad
utvärdering av folkbildningen.

forskning och politik för det civila samhället. Under året
tjänstgjorde 237 personer i departementet (inklusive
kommittéer).

Gymnasial lärlingsanställning
Förra regeringen lämnade i januari propositionen
Gymnasial lärlingsanställning (prop. 2013/14:80) med
förslag om en ny anställningsform för elever som går
gymnasial lärlingsutbildning. Anställningsformen är
tidsbegränsad och anpassad utifrån elever i gymna
sieskolan. Tanken är att den ska göra det lättare för
eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden efter
avslutade studier. Det har även införts särskilda
bestämmelser i skollagen för att klargöra elevernas
rättsliga ställning när de är på en arbetsplats.

Första spadtaget för ESS
I september tog förre utbildningsministern och danska
forskningsministern det första spadtaget för ESS, European Spallation Source i Lund. Byggarbetet ska pågå
fram till 2025. Redan 2019 förväntas de första neutro
nerna produceras, vilka ska ge information om hur
olika material är beskaffade.

Läslyftet
Den senaste PISA-undersökningen från 2012 visar att
svenska elevers läsförståelse fortsätter att sjunka. 2014
låg den för första gången under OECD-genomsnittet.
Mot den bakgrunden påbörjades under 2014 Läslyftet,
ett projekt med fortbildning av lärare i grund- och
gymnasieskolan. Projektet kommer pågå till år 2018
och kosta 303 miljoner kronor.

Nya mål för ungdomspolitiken
I mars lämnades propositionen Med fokus på unga – en
politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop.
2013/14:191) till riksdagen. Propositionen innehöll ett
nytt mål för ungdomspolitiken och ledde även till
ändringar i skollagen. Kommunerna får ett tydligare
ansvar för att följa upp vad ungdomar som inte går i
gymnasieskolan eller inte fullföljt en gymnasieutbild
ning gör. Kommunerna ska även föreslå ungdomarna
åtgärder för att motivera dem till utbildning.
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Södertäljesatsningen
I december meddelade regeringen att man kommer att
genomföra en satsning på utbildning och forskning
i Södertälje. Satsningen innebär att antalet utbild
ningsplatser vid KTH Campus Södertälje fördubblas
jämfört med idag, från 600 till 1 200 år 2020. Det här
är ett gemensamt åtagande för staten, kommunen och
företag i Södertälje. Visionen är att svensk produk
tion fortsätter att vara internationellt ledande och att
företag fortsätter att lägga sin produktion i Södertälje.

Nyanländas rätt till skola
I december lämnade regeringen en proposition om
nyanlända barn och ungdomars rätt till skolgång i
Sverige (prop. 2014/15:45). Rätten till skolgång ska gälla
oavsett skälet till att de kommit till Sverige. I förslaget
ingår även att kartlägga en elevs kunskaper innan man
beslutar vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven
ska gå i. Regeringen beslutade att satsa 1,8 miljarder
kronor på nyanlända elevers skolgång.

OECD – granskning av skolan
I december presenterade OECD det preliminära
resultatet från en granskning av den svenska skolan.
Vid presentationen deltog bland andra utbildnings
ministern och gymnasie- och kunskapslyftsministern.
Bakgrunden till granskningen var PISA-mätningen, en
internationell studie som undersöker om utbildnings
systemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att
möta framtiden.
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Utrikesdepartementet
Under 2014 ansvarade utrikesdepartementet (UD) för utrikes-

IPCI-konferensen

och säkerhetspolitik, folkrätt och mänskliga rättigheter,

I april arrangerade Sverige en internationell konferens
om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter, den
så kallade IPCI-konferensen. Konferensen samlade
uppemot 400 parlamentariker, ministrar och represen
tanter från ett stort antal länder från alla världsdelar.

internationellt utvecklingssamarbete, handelspolitik, främjande samt assistans till svenskar i utlandet. Till UD hör
cirka 100 ambassader och konsulat i utlandet. I december
2014 var 1 276 personer anställda i departementet (inklusive kommittéer), varav 528 var placerade på utlands
myndigheterna.

Frihet och ansvar på nätet
Svensk offentlig och digital diplomati
I januari anordnades Stockholm Initiative for Digital
Diplomacy (SIDD), det första internationella mötet
om digital diplomati. Syftet var att samla några av de
världsledande inom området, upprätta ett nätverk och
utbyta erfarenheter. SIDD inrättades som en arbets
grupp för att utveckla digital diplomati. Sverige rankas
fortsatt i världstoppen i olika mätningar av närvaro och
aktivitet i sociala medier.

Arbetet inom FN
I mars besökte förre utrikesministern Mali som första
svenska utrikesminister att besöka landet. I juni
godkände riksdagen regeringens proposition om att
Sverige ska delta med en svensk väpnad styrka om cirka
250 personer i FN:s stabiliseringsinsats i Mali (prop.
2013/14:189).
I april stod Sverige värd för en konferens med 260
parlamentariker från alla världsdelar för att stärka
genomförandet av FN:s handlingsplan om befolkning
och utveckling.
Sverige stödde under 2014 initiativet Human Rights
up Front för att stärka FN:s förmåga att agera vid akuta
och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.
Sverige lade även fram FN-resolutioner om Iran och
om yttrandefrihet.

Arbetet för nedrustning
Förre utrikesministern stod i april värd för det inter
nationella expertmötet Group of Eminent Persons
som arbetar för att provstoppsavtalet mot kärnvapen
ska kunna träda i kraft. Gruppen söker nya innova
tiva lösningar för att övertyga nyckelländer att ansluta
sig till provstoppsavtalet. I oktober aviserade den
nytillträdda utrikesministern bland annat att Sverige
ansluter sig till initiativet för att uppmärksamma de
humanitära konsekvenserna av kärnvapen.
24
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Frihet och säkerhet på internet lyftes fram som ett av
de högst prioriterade områdena i svensk utrikespolitik
under 2014. Förre utrikesministern stod i maj värd för
den två dagar långa konferensen Stockholm Internet
Forum 2014 som var den tredje upplagan av konfe
rensen. Temat för SIF14 var integritet, transparens,
övervakning och kontroll på Internet. 450 personer
från 90 länder deltog.

Humanitära insatser till Syrien och Irak
Under året beslutade både förra och nya regeringen om
humanitära insatser med anledning av konflikterna i
Syrien och den försämrade utvecklingen i Irak. Sverige
fortsatte att vara en av de största humanitära givarna i
regionen. Det svenska humanitära stödet till Irak under
2014 uppgick till 203 miljoner. Motsvarande siffra för
Syrien var 503 miljoner kronor. Under 2014 tog Sverige
emot 30 000 asylsökanden från Syrien. Regeringen
uttryckte tydligt att det är viktigt att stödja regionen.

Ökad frihandel
Under 2014 avslutades förhandlingarna mellan EU och
Kanada om frihandelsavtalet CETA – The Comprehensive Economic and Trade Agreement, liksom om ett
frihandelsavtal mellan EU och Singapore. Sverige har
även verkat för ett frihandelsavtal mellan EU och USA
– Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP.
Under året arbetade förra regeringen för att öka
Sveriges handel med utvecklingsländer, men även
handeln utvecklingsländer emellan. Afrikanska Trapca
Trade Facilitation Training Facility är ett nytt utbild
ningscenter för afrikansk handel som är finansierat av
Sverige. Centret riktar sig mot hela Afrika, men främst
länder med störst behov.

Staten Palestina erkänd

Fredsförnyande insatser

Nytillträdda regeringen beslutade i oktober att erkänna
staten Palestina. Erkännandet var ämnat att skapa
ny dynamik i en avstannad fredsprocess och att inge
hopp hos unga människor i Israel och Palestina om en
bättre framtid. För att stödja Palestina beslutade reger
ingen om en ny strategi för utvecklingssam
arbetet
med landet. Utöver Sveriges humanitära bidrag till
landet ökar det bilaterala utvecklingssamarbetet till
1,5 miljarder kronor de kommande fem åren.

I november presenterade regeringen två propositioner
om svenskt deltagande med väpnade styrkor i interna
tionella fredsfrämjande insatser (prop. 2014/15:14, prop.
2014/15:104). I Afghanistan bidrar Sverige med cirka
30 personer, vilket är ett steg i att avveckla det svenska
militära engagemanget i Afghanistan. I EU:s marina
operation Atalanta utanför Somalias kust bidrar
Sverige med cirka 60 personer. Insatsen skyddar FN:s
världslivsmedelsprograms humanitära hjälpsändningar
till sjöss.

En hållbar utvecklingspolitik
I oktober meddelande regeringen att höja ambitionen
när det gäller klimatfrågor. Bland annat beslutade man
att bidra med fyra miljarder kronor till Gröna klimat
fonden. Fondens syfte är att stödja insatser i utveck
lingsländerna när det gäller utsläpp och klimatföränd
ringar. Bidraget avser åren 2015–2018 och gör Sverige
till fondens största givare per capita. Dessutom ska ett
miljö- och klimatperspektiv vara en central utgångs
punkt för allt utvecklingssamarbete.

Feministisk utrikespolitik
I oktober meddelade den nytillträdda regeringen
avsikten att bedriva en feministisk utrikespolitik i
alla delar av utrikes- och biståndspolitiken. Utrikes
ministern talade i FN:s säkerhetsråd om handlings
planer för kvinnor, fred och säkerhet och bistånds
ministern uppmärksammade bland annat arbetet med
att motverka våld mot kvinnor, liksom vikten av säkra
och legala aborter. Sverige arbetade också vidare med
erfarenhetsutbyte om att motverka straffrihet för
sexuellt och könsbaserat våld i väpnade konflikter.
Under 2014 var Sverige en av de största givarna till både
UN Women och UNFPA, United Nations Population
Fund.

Humanitära utmaningar
De globala humanitära behoven var historiskt höga
under 2014. Sveriges engagemang för att möta dessa
var stort, som världens fjärde största bilaterala huma
nitära givare och som inflytelserik policyaktör.
Irak, Sydsudan, Syrien och flera afrikanska länder
stod i fokus för Sveriges humanitära insatser. För att
bekämpa utbrottet av Ebola i Västafrika avsatte reger
ingen särskilda medel, bland annat anslogs 100 miljoner
kronor för sjukvårdsinsatser genom Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

Ny portal – Swedish Foreign Policy News
Under året lanserade UD en ny portal, Swedish Foreign
Policy News, med syfte att öka genomslaget för svensk
politik och svenska värderingar utomlands. En ny
tematisk kalender utarbetades som vägledning för
ambassaderna. I den finns tydliga skrivningar när det
gäller offentlig diplomati för en aktiv FN-politik och
säkerhetsrådskandidaturen.

Ökat engagemang för Ukraina
I november godkände riksdagen ett associeringsavtal
mellan Ukraina och EU. Samma månad gjorde nya
utrikesministern sitt första besök i Ukraina. Under
hösten beslutade regeringen att fortsätta stödja
Ukraina humanitärt inom ramen för den process som
FN koordinerar.
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REGERINGSKANSLIETS INTERNA UTVECKLINGSARBETE
Verksamheten i Regeringskansliet kräver att arbets
formerna kontinuerligt vidareutvecklas, att medarbe
tarnas kompetens anpassas till verksamhetens behov
och att det finns ett effektivt internt administrativt
stöd. Utvecklingen av Regeringskansliets arbetsformer
är ett prioriterat område.
Inom personalområdet har arbetet med gemensam
kompetensförsörjning resulterat i ett chefsstöd med
syfte att fortsätta stärka Regeringskansliet som en
attraktiv arbetsgivare, där medarbetarnas kunskaper
och förmågor tas till vara.
Inom stöd och service i Regeringskansliet har ett
gemensamt arbetssätt för anställningsadministration

införts med syfte att förenkla och effektivisera arbetet
på departementen. Fastighetsfrågor har varit ett annat
prioriterat område under året.
Ett val till riksdagen innebär att Regeringskansliet
berörs på olika sätt. Efter valet förberedde sig Reger
ingskansliet för att i oktober ta emot nya statsråd och
nya politiska tjänstemän. Arbetet omfattade olika
praktiska rutiner samt utbildnings- och informa
tionsinsatser. Stats
ministern aviserade i samband
med regeringsförklaringen den 3 oktober en depar
tementsombildning som trädde i kraft vid årsskiftet
2014/2015. Regeringskansliet planerade under hösten
för departementsombildningen och omflyttningar.
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SVERIGES REGERING 2014
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter
till riksdagen. Riksdagen utser en statsminister som får
i uppdrag att bilda regering. Regeringen styr Sverige
genom att den verkställer riksdagens beslut och tar
initiativ till nya lagar och lagändringar. Till sin hjälp
i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka
400 statliga myndigheter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering
efter riksdagsvalet den 14 september 2014. Den 3 oktober
samlades den nyvalda riksdagen vid riksmötets öppnande
och då presenterade statsminister Stefan Löfven reger
ingsförklaringen och en ny regering.

Sveriges regering 1 januari–3 oktober
Statsrådsberedningen

Miljödepartementet

Fredrik Reinfeldt (M), statsminister
Birgitta Ohlsson (FP), EU-minister

Lena Ek (C), miljöminister
Näringsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet
Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister
Erik Ullenhag (FP), integrationsminister

Annie Lööf (C), närings- och regionminister
Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister
Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

Finansdepartementet

Socialdepartementet

Anders Borg (M), finansminister
Peter Norman (M), finansmarknadsminister

Göran Hägglund (KD), socialminister
Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister
Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister
Stefan Attefall (KD), civil- och bostadsminister

Försvarsdepartementet
Karin Enström (M), försvarsminister

Utbildningsdepartementet
Justitiedepartementet
Beatrice Ask (M), justitieminister
Tobias Billström (M), migrationsminister

Jan Björklund (FP), utbildningsminister,
vice statsminister
Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister

Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth (M), kultur- och
idrottsminister

Carl Bildt (M), utrikesminister
Ewa Björling (M), handels- och nordisk samarbetsminister
Hillevi Engström (M), biståndsminister

Landsbygdsdepartementet
Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
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Sveriges regering 3 oktober–
Statsrådsberedningen

Näringsdepartementet

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

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Anna Johansson (S), infrastrukturminister
Mehmet Kaplan (MP), bostads, it och stads
utvecklingsminister

Arbetsmarknadsdepartementet
Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister
Finansdepartementet
Magdalena Andersson (S), finansminister
Per Bolund (MP), finansmarknads- och
konsumentminister
Ardalan Shekarabi (S), civilminister

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

Justitiedepartementet

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

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

Utrikesdepartementet

Kulturdepartementet

Margot Wallström (S), utrikesminister
Isabella Lövin (MP), biståndsminister

Försvarsdepartementet
Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokrati
minister
Landsbygdsdepartementet
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister
Miljödepartementet
Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister,
vice statsminister
Ibrahim Baylan (S), energiminister
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APPENDIX: REGERINGSKANSLIET I SIFFROR
Innehåll

Inledning

1. Lagstiftningsprocessen

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag
att stödja regeringen i att styra riket och förverkliga sin
politik. Regeringen avgör inriktningen för Regerings
kansliets arbete.
Förändringar i omvärlden, som t.ex. ökande internatio
nalisering och informationsteknikens utveckling, har
inneburit en allt högre komplexitet och krav på snabb
hantering. En löpande omprövning av Regeringskans
liets uppgifter har samtidigt lett till att vissa beslut och
förvaltningsärenden lagts ut på andra myndigheter.
Sakfrågor flyttas ibland mellan departementen och
departement ombildas, framför allt i samband med
regeringsombildningar. Jämförelser över tid och mellan
departement måste därför göras med försiktighet.
Ett exempel på det är att Integrations- och jämställd
hetsdepartementet (IJ) upphörde den 1 januari 2011.
Departementets ansvarsområden fördes över på Justitie-,
Utbildnings- och Arbetsmarknadsdepartementen.
IJ finns dock kvar i tabellerna för året 2010. Notera
också att Jordbruksdepartementet (Jo) bytte namn till
Landsbygdsdepartementet (L) den 1 januari 2011. Redo
visning av antalet tjänstgöranden i Regeringskansliet
har i årsboken för 2014 förändrats. I denna publikation
redovisas antalet tjänstgöranden i genomsnitt för varje
år. I tidigare publikationer har antalet tjänstgöranden
i december varje år redovisats. Justeringarna har skett
för perioden 2010–2014.

2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
3. Regeringsärenden m.m.
4. Internationellt arbete
5. Extern kommunikation
6. Särskilda projekt och program
7. Internt stöd och utvecklingsarbete

Förkortningar och förklaring
A
FA
Fi
Fö
IJ

30

Ju
Ku
L
M
N
S
SB
U

Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
(upphörde den 1 januari 2011)
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet

UD

Utrikesdepartementet
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– Tankstreck innebär att departementet inte har någon aktivitet
inom det området eller att resultatet är noll inom det aktuella
området.
Om raden är tom existerade inte departementet det redovisade
året.

1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagänd
ringar. Majoriteten av lagförslagen initieras av reger
ingen. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag till
sätts ibland en utredning som får i uppdrag att utreda
ett visst sakområde, genom att ta fram fakta, analy
sera dem och lägga fram förslag. Utredningen får sina
instruktioner genom kommittédirektiv. Under utred
ningstiden kan det visa sig nödvändigt att uppdraget
utvidgas eller ändras. Regeringen kan i så fall besluta
om tilläggsdirektiv. Detta är en komplettering av de
ursprungliga direktiven och innebär vanligtvis också
förlängd utredningstid. En utredning tillsätts oftast för
en begränsad tid. En utredning, som är en kommitté,
består av en ordförande och en eller flera ledamöter.
Kommittén kan biträdas bland annat av sakkunniga
och experter. En utredning med ledamöter som repre
senterar riksdagspartierna kallas för en parlamentarisk
kommitté. Utredningsuppdrag kan även lämnas till en
enda person som då kallas för särskild utredare.
När kommittén har avslutat sitt arbete överlämnar
den vanligen sitt förslag till regeringen i ett utred
ningsbetänkande. Utredningsbetänkanden publiceras
fortlöpande i Statens offentliga utredningar, SOU.
Det förekommer även att lagförslag utreds och arbetas
fram inom Regeringskansliet. Sådana förslag redovisas

i departementspromemorior som löpande publiceras i
Departementsserien, Ds.
Innan regeringen tar ställning till betänkandet
eller departementspromemorian inhämtas yttranden
från berörda myndigheter. Även intressegrupper
och enskilda kan ges tillfälle att yttra sig. Efter detta
remissförfarande skrivs en proposition där regeringen
lämnar ett lagförslag. En proposition innehåller utöver
lagförslaget motivering och kommentar till förslaget
samt redovisning av remissinstansernas synpunkter.
Ofta hörs Lagrådet innan propositionen överlämnas
till riksdagen.
En proposition med lagförslag resulterar efter
behandling i riksdagen i ett riksdagsbeslut. Om riks
dagen antar lagen, utfärdar och publicerar regeringen
där
efter den nya lagen. Författningar publiceras i
Svensk författningssamling, SFS.
Det förekommer att regeringen redovisar sin inställ
ning i vissa frågor för riksdagen utan att samtidigt
lämna några lagförslag. Sådana redovisningar kallas
skrivelser. Propositioner och skrivelser trycks allt
eftersom de beslutas. En årlig sammanställning publi
ceras i riksdagstrycket.

Tjänstgörande i kommittéer

Kommitté- och tilläggsdirektiv

2010

2011

2012

2013

2014

SB

–

–

–

–

–

A

3

6

14

14

Fi

33

34

49

Fö

9

7

8

IJ

6

Ju

36

32

45

57

Ku

11

10

12

7

Läs mer om lagstiftningsprocessen på www.regeringen.se.

2010

2011

2012

2013

2014

SB

–

–

–

–

–

17

A

5

9

5

7

14

46

52

Fi

16

17

19

20

30

8

7

Fö

8

6

8

5

5

IJ

1

72

Ju

22

22

28

25

39

10

Ku

7

7

3

4

3

L

6

5

3

4

7

L

6

3

2

4

1

M

19

23

21

20

18

M

16

11

7

4

6

N

33

25

31

46

56

N

21

13

9

13

12

S

43

65

65

70

76

S

19

20

28

28

35

U

29

10

31

42

42

U

13

15

21

15

19

UD

11

3

2

7

11

UD

2

1

3

2

2

RK

239

220

281

321

368

RK

136

124

133

127

166

60/40

61/39

62/38

59/41

62/38

Andel
kvinnor/män
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FÖRTECKNING ÖVER KOMMITTÉDIREKTIV OCH TILLÄGGSDIREKTIV
Av förteckningen framgår årets kommitté- och tilläggsdirektiv. Numreringen hör ihop med
den löpande årsserien. Inom parentes anges kommitténs beteckning i de fall sådan tilldelats
vid sammanställningen. Direktiven finns att läsa i Regeringskansliets rättsdatabaser.
Se externa länkar på www.regeringen.se.

Arbetsmarknadsdepartementet

2014:134 Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter

2014:10

Bättre möjligheter att motverka diskriminering

2014:136 Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknads

2014:15

Översyn av Arbetsförmedlingen

2014:24

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot

utredning (Fi 2013:04)
2014:137 Tilläggsdirektiv till Utredningen om tonnageskatt och
andra stöd för sjöfartsnäringen (Fi 2013:01)

diskriminering (A 2012:02)
2014:34

Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbets-

2014:139 Översyn av fondregelverket

livet (A 2013:04)

2014:140 Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

2014:47

Kraftsamling i arbetet mot antiziganism

2014:71

Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i arbets

2014:141 Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)

livet (A 2011:05)

2014:143 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel

2014:79

2014:146 Tilläggsdirektiv till Utredningen om främjandeförbudet
i lotterilagen (Fi 2014:01)

Genomförande av tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet

2014:82

för kemikalier (Fi 2013:08)

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att
motverka diskriminering (A 2014:01)

2014:81

av terrorism

2014:158 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fond
regelverket (Fi 2014:15)

Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

2014:115 Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer
2014:121 Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism

Försvarsdepartementet
2014:66

Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)

2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

2014:96

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationerings

2014:116 Skogsbranden i Västmanlands län – lärdomar för framtiden

(A 2014:03)

regler (A 2014:04)
2014:157 Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot

2014:129 Översyn av generalläkarfunktionen
2014:152 Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)

ungdomsarbetslöshet på lokal nivå

Justitiedepartementet
Finansdepartementet

2014:5

Skydd för vuxna i internationella situationer

2014:3

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)

2014:12

Åtgärder mot fakturabedrägerier

2014:6

Främjandeförbudet i lotterilagen

2014:13

Genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal

2014:11

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

2014:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen

2014:19

Tilläggsdirektiv till 2012 års marknadsmissbruksutredning

(Ju 2011:14)

(Fi 2012:08)

2014:16

En översyn av lagen om skiljeförfarande

2014:32

Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort

2014:17

Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén

2014:33

Skatteregler för incitamentsprogram

2014:35

En svensk tullagstiftning i unionen

2014:18

Tilläggsdirektiv till Biträdeskostnadsutredningen

2014:42

Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

2014:45

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknads

2014:22

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvidgat förverkande

(Ju 2010:09)
(Ju 2013:02)
(Ju 2013:07)

utredning (Fi 2013:04)
2014:46
2014:48

Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt

2014:30

företagande

2014:31

Tilläggsdirektiv till Informationshanteringsutredningen
(Ju 2011:11)

Översyn av ersättning till kommuner och landsting för
s.k. dold mervärdesskatt

2014:36

Revisorer och revision – nya EU-regler

2014:68

Mått på livskvalitet

2014:59

Renodling av polisens arbetsuppgifter

2014:72

Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el

2014:60

En effektivare rättskedja

2014:92

Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen

2014:65

Den personliga integriteten

(Fi 2013:03)

2014:67

Tilläggsdirektiv till Patentlagsutredningen (Ju 2012:12)

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning

2014:74

2014:93

(Fi 2014:07)
2014:98

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den
personliga integriteten

till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
2014:76

Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda
2014:80

Rätten till en personförsäkring

2014:84

En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

finansiella tjänster och produkter (Fi 2014:02)

2014:85

Europeisk kvarstad på bankmedel

2014:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om regelbunden finansiell

2014:90

Ett utbyggt och förstärkt regelverk om insyn i partiers

2014:97

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga

personer
2014:100 Tilläggsdirektiv till Utredningen om telefonförsäljning av

och valkandidaters finansiering

information och offentliggörande av aktieinnehav
(Fi 2013:07)

området

2014:107 Ett reformerat premiepensionssystem
2014:122 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
(Fi 2012:03)
2014:125 En ändamålsenlig kommunal redovisning
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2014:99

En flexibel och effektiv kriminalvård

2014:101 Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk
kommunikation i brottsbekämpningen

2014:103 En nationell samordnare för att värna demokratin mot

2014:113 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbyggnad av nya

våldsbejakande extremism

stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet

2014:111 Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska
beslutsfattandet

i storstäderna (N 2014:04)
2014:118 Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

2014:112 Delaktighet i EU

2014:131 Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:01)

2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet

2014:160 Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation

2014:127 Ett modernt utsökningsförfarande

(N 2013:02)

2014:128 Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och
köp av sexuell handling av barn

Socialdepartementet

2014:132 En ny strafftidslag

2014:1

E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument

2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen

2014:2

Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och själv

(Ju 2011:14)
2014:138 Tilläggsdirektiv till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18)

bestämmande
2014:9

2014:142 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter

Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och
transplantationsfrågor (S 2013:04)

till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)

2014:20

Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

2014:144 Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning

2014:21

Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen

(Ju 2014:21)
2014:147 Tilläggsdirektiv till informationshanteringsutredningen
(Ju 2011:11)
2014:155 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism

(S 2011:07)
2014:26

Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna

2014:27

Betalningsansvarslagen

2014:28

2008 års tandvårdsreform

2014:29

Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och

2014:163 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighets
förvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05)

ökat utbud av markanvisningar
2014:38

2014:164 En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av
EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom

personliga integriteten

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt
tilldelning av koncessioner (S 2012:09)

Kulturdepartementet

2014:39

Stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot

2014:8

Översyn av den statliga museipolitiken

2014:69

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och

2014:43

Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

design

2014:44

En förbättrad bostadssituation för äldre

2014:49

Tilläggsdirektiv till utredningen om tillsyn inom social

2014:151 Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till

ekonomiskt bistånd

förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)

Landsbygdsdepartementet
2014:73

Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02)

Miljödepartementet
2014:23

Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder
för att minska exponeringen

2014:53

Klimatfärdplan 2050 – strategi för hur visionen att Sverige
år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska
uppnås

2014:105 En nationell miljömålssamordnare för näringslivet
2014:110 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– strategi för en samlad luftvårdspolitik
2014:165 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)
– förslag till klimatpolitiskt ramverk

försäkringsområdet (S 2013:10)
2014:56

Utveckling av den högspecialiserade vården

2014:61

Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska
risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården

2014:62

Begravningsclearing

2014:63

Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)

2014:75

Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

2014:83

Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och
transplantationsfrågor (S 2013:04)

2014:86

Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)

2014:87

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn

2014:88

En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso-

och unga (S 2012:07)
och sjukvården
2014:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgifts
behandlingen vid ISF (S 2013:13)

2014:166 Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)

2014:108 Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Näringsdepartementet

2014:119 Tilläggsdirektiv till Utredningen om beslutsoförmögna

2014:4

Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden

2014:37

Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:1)

2014:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation
(N 2013:02)

2014:64

Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst

2014:77

Immaterialrättens roll i innovationssystemet

2014:78

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen
(N 2012:01)

2014:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagstiftningen
om handel med begagnade varor (N 2013:05)

2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder
och ökad tillgänglighet i storstäderna

2014:109 Svensk social trygghet i en internationell värld
personers ställning i vård, omsorg och forskning
(S 2012:06)
2014:120 Utveckling i staten genom systematiska jämförelser
2014:124 Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen
(S 2011:07)
2014:130 Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal
planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av
markanvisningar (S 2014:07)
2014:145 Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)
2014:153 Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa
myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.
(S 2013:16)
2014:154 Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndigheten
2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
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Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

2014:7

Inrättande av ett skolforskningsinstitut

2014:148 Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén,

2014:25

Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot

KEX (UD 2012:01)

kvinnor ska upphöra

2014:156 Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01)

2014:40

Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

2014:41

Grundskoleutredning

2014:50

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av
gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)

2014:51

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom
ramen för yrkesintroduktionsanställningar

2014:54
2014:55

Högskolans utbildningsutbud
Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt
jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet

2014:57

En nationell rymdstrategi

2014:58

Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet

2014:70

Ledningsfunktioner i högskolan

2014:91

Offentlighetsprincipen i fristående skolor

2014:95

Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)

2014:104 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett
skolforskningsinstitut (U 2014:02)
2014:114 Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi
för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
(U 2014:03)
2014:117 Politisk information i skolan
2014:126 Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmannaoch skolenhetsnivå m.m.
2014:135 Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
2014:159 Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR OCH DEPARTEMENTSSERIEN
I tabellerna nedan anges antal publikationer i Statens offentliga utredningar (SOU) respektive
Departementsserien (Ds) respektive år.

Antal Ds

Antal SOU

34

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

SB

–

–

–

–

–

SB

–

1

1

5

1

A

1

6

8

1

10

A

7

2

5

5

2

Fi

12

9

13

12

14

Fi

6

3

6

8

4

Fö

4

3

2

IJ

6

7

6

Fö

–

1

–

2

1

IJ

4

Ju

19

14

23

19

19

Ju

11

16

18

29

18

Ku

3

1

7

3

3

Ku

1

2

3

1

3

L

4

3

–

2

3

L

2

1

4

1

2

M

6

7

6

7

7

M

1

2

2

1

2

N

13

10

12

9

10

N

4

3

3

3

1

S

15

23

15

16

13

S

8

12

16

13

12

U

23

8

9

11

6

U

1

–

–

7

0

UD

1

2

–

–

1

UD

3

3

2

2

0

RK

107

86

95

87

92

RK

48

46

60

77

46
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FÖRTECKNING ÖVER SOU OCH DS
Förteckningen visar utredningar som publicerats i SOU respektive Ds. Numreringen inom parentes hör ihop med
den löpande årsserien. Samtliga SOU och Ds finns att läsa på www.regeringen.se.

Statsrådsberedningen

Försvarsdepartementet

Ds

SOU

Gröna boken Riktlinjer för författningsskrivning. [1]

Investeringsplanering för försvarsmateriel En ny planerings-, beslutsoch uppföljningsprocess. [15]

Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av Seveso III-direktivet. [17]

SOU

Svensk veteranpolitik. Ett ansvar för hela samhället. + Bilagor. [27]

Det ska vara lätt att göra rätt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personal

inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. [16]

försörjning och en modern folkförankring av försvaret. [73]

Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser. [28]

Luftförsvarsutredningen 2040. [88]

Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. [30]

Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni. [92]

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden. [31]

Ds

Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder och

Försvaret av Sverige – starkare försvar för en osäker tid. [20]

möjligheter i arbetslivet. [34]
Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. [41] Registerutdrag

Justitiedepartementet

i arbetslivet. [48]

SOU

Inhyrning och företrädesrätt till återanställning. [55]

Det måste gå att lita på konsumentskyddet. [4]

Jämställdhet i socialförsäkringen? [74]

Skärpta straff för vapenbrott. [7]

Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på

Straffskalorna för allvarliga våldsbrott. [18]

ledande positioner i svenskt näringsliv. [80]

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv. [22]

Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska

Internationella rättsförhållanden rörande arv. [25]

arbetsmarknaden. [81]

Tillträde till COTIF 1999. [26]
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. [29]

Ds

Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och

Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar

besittningsskydd. [32]

av romer under 1900-talet. [8]

Från hyresrätt till äganderätt. [33]

Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska

Frågor om följerätt och om museernas kopiering. [36]

regelverket. [29]

Synnerligen grova narkotikabrott. [43]
F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare. [44]

Finansdepartementet
SOU
Vissa bostadsbeskattningsfrågor. [1]
Översyn av statsskuldspolitiken. [8]
De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys. [37]
Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. [40]
Marknadsmissbruk II. [46]
Resolution. En ny metod för att hantera banker i kris. Vol 1 + 2. [52]
Genomförande av Omnibus IIdirektivet. [56]
En ny reglering för tjänstepensionsföretag. Del 1 + 2. [57]
Svensk kontanthantering. [61]
Förbättrat förhandsbeskedsinstitut. [62]
Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. [68]
Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. [70]
Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen
ambulanssjukvård. [78]

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning
och en översyn av det svenska systemet. [47]
Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare
arbete. + Bilaga. [49]
Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd
vid offentligrättsliga krav. [60]
Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar,
kvalifikationsgrunder m.m. [63]
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering
för skattemål. [76]
Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen
och luftfartsprotokollet. [79]
Rättvisans pris. [86]
Ds
Patent- och marknadsdomstol. [2]
Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. [85]

förföljda personer inom EU. [3]

Ds

Särskilt ömmande omständigheter. [5]

Minskat svartarbete i byggbranschen. [7]
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. [10]
Stärkt konsumentskydd vidförsäkringsförmedling. [22]
Några värdepappersmarknadsfrågor. [46]

Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. [4]
Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken. [13]
Genomförande av brottsofferdirektivet. [14]
Framtidsfullmakter. [16]
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgifts
behandling m.m. [18]
Datalagring, EU-rätten och svensk rätt. [23]
Ökad endomarbehörighet i tvistemål. [24]
Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention. [26]
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet. [30]
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Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden. [33]

Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering. [75]

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. [35]

Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor. [82]

Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld

Planera för effekt! [84]

eller allvarlig kränkning. En kartläggning av tillämpningen. [38]

Elsäkerhet – en ledningsfråga. [89]

Grupp- och trafikförsäkringsfrågor. [43]
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. [44]

Ds

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. [45]

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. [21]

Kulturdepartementet

Socialdepartementet

SOU

SOU

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga. [64]

Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten. [2]

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradio

Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och

samordningen. [77]

unga. [3]
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet. [9]

Ds

Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. [34]

av handlingar. [10]

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning. [14]

ockupation. [36]

Läkemedel för särskilda behov. [20]

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen. [37]

Rätt information på rätt plats i rätt tid. Del 1, 2 och 3. [23]
Nya regler om upphandling. [51]

Landsbygdsdepartementet

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med

SOU

svensk alkoholpolitik. [58]

Tillväxt och värdeskapande Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och

Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. [67]

trädgårdsnäring. [38]

En lag om upphandling av koncessioner. [69]

Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvars-

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering

frågor. [53]

och prissättning. [87]

Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. [91]

arrendatorers jakträtt. [54]
Ds
Ds

En samlad kunskapsstyrning för hälso och sjukvård och socialtjänst. [9]

Gårdsstödet 2015–2020 – förslag till svenskt genomförande. [6]

Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv. Långsiktiga ekonomiska

Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd

effekter av Pensionsåldersutredningens förslag. [12]

till utveckling av landsbygden. [40]

Ersättning för höga sjuklönekostnader. [15]
Samordnat ansvar för vissa familjefrågor. [17]

Miljödepartementet

Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter

SOU

pandemivaccinering. [19]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt,

Nya regler om upphandling. Del 1 + 2. [25]

alternativ och beslutsfattande. [11]

Ökat stöd för underhållsreglering. [27]

I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. [35]

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård. [28]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013. [42]

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag. [31]

Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. [50]

Ett avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. [39]

Bostadsförsörjning och riksintressen. [59]

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av

Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet

medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot

– en kartläggning. [66]

folkhälsan. Medicrimekonventionen. [41]

Bisfenol A Kartläggning och strategi för minskad exponering. [90]

Kostnadsfria läkemedel för barn. [42]

Ds

Utbildningsdepartementet

Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med

SOU

Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. + Engelsk

Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska

översättning. [11]

skolan. [5]

Sweden’s fifth national report under the Joint Convention on the

Män och jämställdhet. [6]

safety of spent fuel management and on the safety of radioactive

Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer. [12]

waste management. [32]

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande. [19]
Unik kunskap genom registerforskning. [45]

Näringsdepartementet

Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens

SOU

satsningar 2010–2014. [71]

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid
kan bli vår. [13]

Utrikesdepartementet

Bredband för Sverige in i framtiden. [21]

SOU

Olycksregister och djupstudier på transportområdet. [24]

Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet. [83]

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska
förutsättningar för samverkan och service. [39]
Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst Civil och militär samverkan. [65]
Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor. [72]
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PROPOSITIONER OCH SKRIVELSER
Tabellen anger antal propositioner och skrivelser som lämnats till riksdagen respektive år.

Antal propositioner och skrivelser
2010

2011

2012

2013

2014

SB

5

3

4

5

3

A

4

5

11

6

9

Fi

58

40

47

44

56

Fö

6

4

6

4

6

IJ

6

Ju

38

31

26

44

58

Ku

4

1

2

4

3

L

4

4

5

4

7

M

13

11

9

4

9

N

33

26

31

23

25

S

22

16

24

35

28

U

13

14

8

10

17

UD

12

16

14

15

17

RK

218

171

187

198

238
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FÖRTECKNING ÖVER PROPOSITIONER OCH SKRIVELSER
Förteckningen visar regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen, vilka ingår
i en gemensam löpnummerserie. Samtliga propositioner och skrivelser finns att läsa på
www.regeringen.se.

Statsrådsberedningen
Skr. 2013/14:75
Skr. 2013/14:115

Prop. 2013/14:113

Gränsöverskridande förvaltning och mark-

skrivelser till regeringen

Prop. 2013/14:173

En utvecklad budgetprocess

Verksamheten i Europeiska unionen under

Prop. 2013/14:164

Nya bestämmelser om Tullverkets säkerstäl-

Prop. 2013/14:162

Ändringar av statistiksekretessen

Prop. 2013/14:116

Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna

Prop. 2013/14:150

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

nadsföring av alternativa investeringsfonder

Redogörelse för behandlingen av riksdagens

lande av skyddet för immateriella rättigheter

2013
Skr. 2013/14:103

Kommittéberättelse 2014

Arbetsmarknadsdepartementet

för de yngsta

Prop. 2013/14:104

Insatser för vissa nyanlända invandrares

Prop. 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av

Prop. 2013/14:149

Skatteavtal mellan Sverige och Georgien

diskriminering

Prop. 2013/14:147

Skattskyldighet till avkastningsskatt och

Skr. 2014/15:31

Riksrevisionens rapport om statliga insatser

ändrad deklarationstidpunkt för avkastnings-

för mottagande och bosättning av nyanlända

skatt för vissa skattskyldiga

Japan

etablering m.m.

Skr. 2014/15:19

Prop. 2013/14:161

En databas för övervakning av och tillsyn över

Prop. 2013/14:136

Kommunal medfinansiering av viss forsknings-

Prop. 2013/14:151

Skattereduktion för mikroproduktion av

anställningar för nyanlända

Prop. 2013/14:118

Privata utförare av kommunal verksamhet

Ett medborgarskap som grundas på

Prop. 2013/14:97

Informationsutbytesavtal med Liberia

samhörighet

Prop. 2013/14:105

Informationsutbytesavtal med Qatar

Riksrevisionens rapport om effekter av

Prop. 2013/14:108

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

förändrade regler för deltidsarbetslösa

Prop. 2013/14:107

Viss kreditgivning till konsumenter

Prop. 2013/14:84

Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar

Prop. 2013/14:76

Förändrad trängselskatt och infrastruktur

och Amerikas förenta staters regering för att

Prop. 2013/14:62

Informationsutbytesavtal med Montserrat

förbättra internationell efterlevnad av skatte-

Skr. 2014/15:24

Riksrevisionens rapport om Swedfund

Skr. 2014/15:35

Meddelande om kommande förslag om

Riksrevisionens rapport om att tillvarata och

finansmarknaderna

utveckla nyanländas kompetens
Skr. 2014/15:23

Riksrevisionens rapport om etableringslotsar

Skr. 2013/14:244

Riksrevisionens rapport om staten och det
civila samhället i integrationsarbetet

Skr. 2013/14:199
Prop. 2013/14:143
Skr. 2013/14:252

infrastruktur
förnybar el

Riksrevisionens rapport om subventionerade

Finansdepartementet
Prop. 2014/15:40

Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle

Prop. 2014/15:41

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering

och autogireringar i euro
satsningar i Stockholm

International AB

regler och för att genomföra FATCA
Prop. 2014/15:18

Informationsutbytesavtal med Dominica

Prop. 2014/15:20

Informationsutbytesavtal med Uruguay

Prop. 2014/15:17

Ändringar i reglerna om när ett investerings-

Skr. 2014/15:8

Kontroll av postförsändelser

sparkonto upphör

Skr. 2014/15:3

Återkallelse av propositionen Skattereduktion

Prop. 2014/15:5

Ny instansordning för inrättande av export
Skr. 2013/14:245

En nationell strategi för en effektiv regim

butik på flygplats
Prop. 2014/15:2

Höständringsbudget för 2014

Prop. 2014/15:1

Budgetpropositionen för 2015

Prop. 2014/15:6

Minskat svartarbete i byggbranschen

Prop. 2014/15:7

Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR

Prop. 2014/15:4

Inkomstbeskattning, redovisning och revision

Prop. 2014/15:10

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Prop. 2014/15:9

Tilläggsavtal om lån till Irland

Prop. 2013/14:238

Godkännande av rådets beslut om systemet

Prop. 2013/14:230

Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Prop. 2013/14:231

Informationsutbytesavtal med Grenada

Prop. 2013/14:228

ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

för mikroproduktion av förnybar el
för bekämpning av penningtvätt och av
finansiering av terrorism
Skr. 2013/14:210

Resultatskrivelse avseende det finansiella

Skr. 2013/14:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet

Skr. 2013/14:140

2014 års redogörelse för företag med statligt

Skr. 2013/14:196

Utvärdering av statens upplåning och skuld-

Skr. 2013/14:205

Riksrevisionens rapport om regeringens

Förstärkta kapitaltäckningsregler

Skr. 2013/14:101

Årsredovisning för staten 2013

systemet
t.o.m. 2013

avseende Eric-konsortier

ägande
förvaltning 2009–2013

för EU-budgetens finansiering

Prop. 2013/14:224
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redovisning i budgetpropositionen för 2014

Nya mervärdesskatteregler om omsättnings-

Skr. 2013/14:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

land för telekommunikationstjänster, radio-

Skr. 2013/14:98

Redovisning av skatteutgifter 2014

och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Skr. 2013/14:139

Redovisning av verksamheten i Internationella

Prop. 2013/14:100

2014 års ekonomiska vårproposition

valutafonden, Världsbanken samt de regionala

Prop. 2013/14:99

Vårändringsbudget för 2014

utvecklings- och investeringsbankerna 2012

Prop. 2013/14:111

Säkerheter vid clearing hos central motpart

och 2013
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Skr. 2013/14:109

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av

Prop. 2013/14:197

förvalsalternativet i premiepensionssystemet
Skr. 2013/14:88

den omarbetade Dublinförordningens ikraft-

Riksrevisionens rapport om skattekontroll i
statliga myndigheter och kommuner

Ändringar i utlänningslagen med anledning av
trädande

Prop. 2013/14:89

Ett enhetligt patentskydd i EU

Prop. 2013/14:170

Åtgärder för att hantera stora brottmål och

Prop. 2013/14:192

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa

Försvarsdepartementet

inställda förhandlingar

Prop. 2014/15:22

Några ändringar i lagen om disciplinansvar

Prop. 2013/14:179

Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

Prop. 2013/14:194

Skärpt straff för mord

Skr. 2014/15:27

Integritetsskydd vid signalspaning i försvars-

Prop. 2013/14:195

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

underrättelseverksamhet

Prop. 2013/14:110

En ny organisation för polisen

Riksrevisionens rapporter under 2014 om

Prop. 2013/14:171

Märkning av textilprodukter

regeringens och Försvarsmaktens genom

Prop. 2013/14:129

Skydd för kännetecken i den internationella

Prop. 2013/14:169

Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende

inom totalförsvaret

Skr. 2013/14:255

bestämmelser i polisdatalagen

förande av riksdagens beslut om försvaret

humanitära rätten

Skr. 2013/14:185

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens

Prop. 2013/14:144

Lag om sprängämnesprekursorer och redovis-

Prop. 2013/14:157

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden

ning av krisberedskapens utveckling

Prop. 2013/14:178

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade

Prop. 2013/14:124

Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet

av egen brottslighet

Prop. 2013/14:94

En ny brottsskadelag

Prop. 2014/15:32

EU:s gränskodex

Prop. 2013/14:153

Genomförande av direktivet om ansöknings-

Prop. 2014/15:29

Erkännande och verkställighet av frihets

förmåga till uthålliga insatser

och högre krav

och förföljda personer

Justitiedepartementet			
Prop. 2014/15:37

Strafflindring vid medverkan till utredning

i valförfarandet

förfarandet för vissa uppehålls- och arbets

berövande påföljder inom Europeiska unionen

tillstånd

Prop. 2014/15:25

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Prop. 2013/14:120

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Prop. 2014/15:26

Skärpta regler om förverkande av fordon vid

Prop. 2013/14:121

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

trafikbrott

Prop. 2013/14:142

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

Register över tillträdesförbud vid idrotts

Prop. 2013/14:146

Prop. 2013/14:254

arrangemang
Prop. 2013/14:248
Prop. 2013/14:242

Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Genomförande av det omarbetade skydds-

Prop. 2013/14:92

Skärpt straff för dataintrång

grundsdirektivet

Prop. 2013/14:86

Förenklingar i aktiebolagslagen

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk

Prop. 2013/14:81

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genom

Prop. 2013/14:82

Tydligare regler om fri rörlighet för

Prop. 2013/14:83

Genomförande av det ändrade direktivet om

avtalsförlängning

förande

Prop. 2013/14:243

Lagvalsregler på civilrättens område

Prop. 2013/14:239

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerar

Prop. 2013/14:236

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning

Prop. 2013/14:232

Utökade befogenheter för civilanställda inom

Prop. 2013/14:71

Telefonförsäljning på premiepensionsområdet

Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Prop. 2013/14:77

Tilläggsavgift i domstol

Prop. 2013/14:237

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Prop. 2013/14:66

Erkännande och verkställighet av beslut om

Prop. 2013/14:226

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Prop. 2013/14:227

Åtgärder mot missbruk av reglerna för

Prop. 2013/14:68

Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrange-

Prop. 2013/14:222

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinal

– Rom I- och Rom II-förordningarna

EES-medborgare

förordningar - tillsyn och sanktioner

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares
ställning

utvidgat förverkande inom Europeiska unionen

arbetskraftsinvandring

mang
Prop. 2013/14:70

Ökad insyn i partiers och valkandidaters

Skr. 2014/15:46

2014 års redogörelse för tillämpningen av

Skr. 2014/15:36

Redovisning av användningen av vissa hemliga

Skr. 2013/14:253

Riksrevisionens rapport om förvaltnings

Skr. 2013/14:73

Migration och asylpolitik

verkets rättspsykiatriska undersökningsenheter
Prop. 2013/14:225

Bättre förutsättningar för gode män och

Prop. 2013/14:219

Nya regler för erkännande och verkställighet

Prop. 2013:14:206

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas

Prop. 2013/14:216

Särskilt ömmande omständigheter

Prop. 2013/14:217

Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa

finansiering

förvaltare

lagen om särskild utlänningskontroll

av utländska domar på civilrättens område

tvångsmedel under år 2013

samlingar

Prop. 2013/14:203

rätternas hantering av överklagade beslut

vårdnadshavare som sammanbor med barn

Kulturdepartementet

i Sverige

Prop. 2013/14:134

Lättare att läsa

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid

Prop. 2013/14:123

Olovlig hantering av avkodningsutrustning

statsministerns tjänstebostäder

Skr. 2013/14:152

Den kyrkoantikvariska ersättningen

Prop. 2013/14:213

Cirkulär migration och utveckling

Prop. 2013/14:212

Sveriges tillträde till överenskommelser inom

Landsbygdsdepartementet

FN om bekämpande av terrorism

Prop. 2013/14:182

Ersättning enligt zoonoslagen och prov

barnäktenskap samt tillträde till Europarådets

Prop. 2013/14:184

Ändringar i fiskelagen

konvention om våld mot kvinnor

Prop. 2013/14:183

Lag om handel med timmer och trävaror

Prop. 2013/14:208

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och

tagningslagen
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Prop. 2013/14:177

Ny lag om virkesmätning

Skr. 2014/15:16

Riksrevisionens granskning av livsmedels
kontrollen

Skr. 2013/14:158

Förbättrad informationshantering avseende

Prop. 2013/14:119

Elektronisk kommunikation och andra

Prop. 2013/14:168

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjnings-

vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Riksrevisionens rapport om det svenska
landsbygdsprogrammet 2007–2013

Skr. 2014/15:16

Prop. 2013/14:202

säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Riksrevisionens rapport om livsmedelskontrollen

stöd
Prop. 2013/14:138

Vissa socialförsäkringsfrågor

Prop. 2013/14:137

Konvention om social trygghet mellan Sverige

Prop. 2013/14:125

Avskaffande av den obligatoriska byggfels

förnybara drivmedel

Prop. 2013/14:106

Patientlag

Prop. 2013/14:180

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

Prop. 2013/14:96

Informationsförfaranden i samband med

Prop. 2013/14:141

En svensk strategi för biologisk mångfald och
Prop. 2013/14:93

Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig

Prop. 2013/14:67

Mer inflytande för den enskilde i valet av

Miljödepartementet
Prop. 2013/14:214

Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Prop. 2013/14:186

Hushållning med havsområden

Prop. 2013/14:181

Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla

ekosystemtjänster
Prop. 2013/14:69

försäkringen och ny lag om färdigställandeskydd

organtransplantationer

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt
avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet

Skr. 2013/14:211

och Sydkorea

prissättning av läkemedel

Riksrevisionens rapport om statens hantering
av riksintressen

Skr. 2013/14:209

Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna

Skr. 2013/14:145

Svenska miljömål visar vägen!

hjälpmedel
Skr. 2014/15:34

Riksrevisionens rapport om granskningen

Skr. 2014/15:33

Riksrevisionens rapport om att gå i pension

Skr. 2014/15:28

Återkallelse av proposition 2014/15:15

av det allmänna pensionssystemet

Näringsdepartementet
Prop. 2013/14:256

Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Prop. 2013/14:241

Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Prop. 2013/14:234

Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Prop. 2013/14:221

Upphävande av kravet på vårdvalssystem
i primärvården
Skr. 2014/15:11

Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga

Skr. 2013/14:240

Redovisning av fördelning av medel från

Skr. 2013/14:204

Riksrevisionens rapport om statens satsningar

Skr. 2013/14:91

Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och

Prop. 2013/14:127

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Prop. 2013/14:128

Samordnad prövning av buller enligt miljö
En enklare planprocess

omsorgsgivare
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013

Konkurrensbegränsande avtal om teknik
överföring – anpassning till nya EU-regler

Prop. 2013/14:223

Redovisningscentraler för taxi

Prop. 2013/14:215

Ny lag om näringsförbud

Prop. 2013/14:176

Fordonsrelaterade skulder

Prop. 2013/14:175

Vissa lagändringar inför en ny programperiod

Prop. 2013/14:159

Bättre information och tydligare ansvar vid
mineralprospektering

på nationella kvalitetsregister
uppväxtvillkor i Sverige
på bygglov
balken och plan- och bygglagen

Prop.2013/14:135

Förbättrad konkurrenstillsyn

Prop. 2013/14:132

Några sjömansfrågor

Prop. 2013/14:126

Prop. 2013/14:79

Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av

Prop. 2013/14:133

Direktupphandling

elektroniska kommunikationstjänster

Prop. 2013/14:122

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands,

kommunikation

Skr. 2013/14:155

Regeringens förvaltningspolitik

Riksrevisionens rapport om förvaltningen

Skr. 2013/14:87

Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till

Skr. 2013/14:247

Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre

Prop. 2013/14:72
Skr. 2014/15:12

Kronobergs och Jämtlands län

Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk

trygga uppväxtvillkor

av regionala projektmedel
Skr. 2013/14:235

Riksrevisionens rapport om statens insatser

Prop. 2013/14:187

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Prop. 2013/14:156

Tröskeleffekter och förnybar energi

Prop. 2013/14:85

Elnätsföretagens intäktsramar

Prop. 2013/14:74

En tydligare naturgasreglering

i avfolkningsorter

för riskkapitalförsörjning

Prop. 2013/14:174

Genomförande av energieffektiviserings
direktivet

Prop. 2013/14:207

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Prop. 2013/14:246

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och
relaterade skattebestämmelser utgår

Skr. 2013/14:233

Åtgärdsplanering för transportsystemet
2014–2025

Skr. 2013/14:218

Partnerskapsöverenskommelsen

Skr. 2013/14:201

Riksrevisionens rapport om tågförseningar

Utbildningsdepartementet
Prop. 2014/15:39

Vissa frågor om utlandssvenska elevers

Prop. 2014/15:43

Utbildning för elever i samhällsvård och på

Prop. 2014/15:44

Möjligheter till fjärrundervisning

Prop. 2014/15:45

Utbildning för nyanlända elever – mottagande

Prop. 2013/14:229

Särskilda regler för viss utbildning med

utbildning i Sverige
sjukhus

och skolgång
musikalisk inriktning
Prop. 2013/14:220

Ändrade regler om introduktionsperiod och

Prop. 2013/14:112

Villkor för fristående skolor m.m.

Prop. 2013/14:117

Verksamhetsstödet för idrottens bildnings-

Prop. 2013/14:191

Med fokus på unga – en politik för goda

legitimation för lärare och förskollärare

Socialdepartementet
Prop. 2014/15:38

Infektion med ebolavirus

Prop. 2014/15:21

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknads

Prop. 2014/15:15

levnadsvillkor, makt och inflytande

politiska program

Prop. 2013/14:148

Vissa skolfrågor

Upphävande av kravet på vårdvalssystem

Prop. 2013/14:160

Tid för undervisning – lärares arbete med stöd,

i primärvården
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särskilt stöd och åtgärdsprogram

Prop. 2013/14:188

Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrens-

Prop. 2013/14:250

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen,

kraft och tillväxt

Europeiska atomenergigemenskapen och

Prop. 2013/14:172

Allas kunskap – allas bildning

deras medlemsstater, å ena sidan, och

Prop. 2013/14:80

Gymnasial lärlingsanställning

Skr. 2013/14:200

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över

Skr. 2013/14:193

Riksrevisionens rapport om statens insatser

Republiken Moldavien, å andra sidan
Prop. 2013/14:190

Sveriges tillträde till FN:s vapenhandels

Prop. 2013/14:166

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen

skolan

fördrag

för att motverka kränkande behandling i skolan
Skr. 2013/14:95

och dess medlemsstater, å ena sidan, och

Riksrevisionens rapport om statens kunskaps-

Colombia och Peru, å andra sidan
Prop. 2013/14:167

spridning till skolan

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och

Utrikesdepartementet

Centralamerika, å andra sidan

Prop. 2014/15:30

Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen

Prop. 2013/14:165

Prop. 2014/15:13

Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och

(1996:95) om vissa internationella sanktioner

Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

rådgivningsinsats Resolute Support Mission

Prop. 2013/14:189

(RSM) i Afghanistan
Prop. 2014/15:14

Avtal om partnerskap och samarbete mellan

Svenskt deltagande i Förenta nationernas
stabiliseringsinsats i Mali

Svenskt deltagande i Europeiska unionens

Prop. 2013/14:163

Ramavtal om partnerskap och samarbete

marina operation (Atalanta)

mellan å ena sidan Europeiska unionen och

Prop. 2013/14:104

Svenskt deltagande i den militära utbildnings

dess medlemsstater och Mongoliet å andra

Prop. 2013/14:249

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen,

insatsen i norra Irak

sidan
Prop. 2013/14:78

Europeiska atomenergigemenskapen och

domstol och Europeiska domstolen för de

deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina,

mänskliga rättigheterna
Skr. 2013/14:154

å andra sidan
Prop. 2013/14:251

Nomineringar till Europeiska unionens

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen,

Genomförandet av samstämmighetspolitiken
för utveckling - fokus: den globala utmaningen

Europeiska atomenergigemenskapen och

migrationsströmmar

deras medlemsstater, å ena sidan, och

Skr. 2013/14:90

Nordiskt samarbete 2013

Georgien, å andra sidan

Skr. 2013/14:131

Biståndspolitisk plattform

Skr. 2013/14:114

Strategisk exportkontroll krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen i ett riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och
publicerar regeringen därefter den nya lagen.
Förordningar är rättsregler som regeringen enligt grundlagen får besluta om. I förordningar regleras t.ex. myndigheternas verksamhet.
Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling, SFS, se www.lagrummet.se. Tabellen nedan visar antal utfärdade lagar
och förordningar per år i SFS.

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement
2010

2011

2012

2013

2014

8

4

6

6

7

A

96

47

58

57

56

Fi

344

426

152

219

271

Fö

76

16

18

17

43

IJ

55

Ju

502

311

207

283

508

Ku

45

30

21

30

36

L

54

65

34

33

67

M

155

173

59

77

74

N

350

196

150

110

230

S

245

176

165

211

174

U

118

128

104

113

93

UD

22

28

21

21

24

RK

2 070

1 600

995

1 177

1 583

SB

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.
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2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
Budgetprocessen i korthet
Arbetet med statens budget börjar mer än ett år innan
det aktuella budgetåret startar. I december redovisar
Finansdepartementet prognoser för samhällsekono
mins och de offentliga finansernas utveckling för reger
ingen. Under januari fortsätter Finansdepartementet
arbetet med att se över och uppdatera prognoserna
över inkomster och utgifter, på statens budget, statens
lånebehov m.m. Samtidigt reviderar de övriga depar
tementen prognoserna för sina respektive utgiftsom
råden och anslag.
I nästa steg lämnar departementen konsekvensberäk
ningar till Finansdepartementet för de fyra kommande
åren. I slutet av februari inkommer myndigheterna med
sina årsredovisningar respektive budgetunderlag för
de kommande tre åren. Detta material analyseras av
departementen.
I mars hålls överläggningar om inriktningen för
stat
ens budget. Riktlinjer för den ekonomiska poli
tiken och statens budget för de kommande åren slås
fast i den ekonomiska vårpropositionen som lämnas
till riksdagen i april. Samtidigt lämnar regeringen
en årsredovisning för staten för föregående år och en
vårändringsbudget med bl.a. förslag till ändrade anslag
för det innevarande året.
Den ekonomiska vårpropositionen fokuserar på
riktlinjerna och utmaningarna för den ekonomiska
politiken på längre sikt. Detaljerade förslag om nya
reformer redovisas i normalfallet i höstens budgetpro
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position. Under våren och sommaren arbetar depar
tementen med att fördela medel på enskilda anslag.
Detta sker inom de ramar för utgiftsområdena som
regeringen fastställde i samband med arbetet med den
ekonomiska vårpropositionen.
Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen
senast den 20 september, utom under valår då den ska
lämnas senast två veckor efter riksmötets öppnande.
Om detta till följd av ett regeringsskifte inte är möjligt
ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter
det att en ny regering tillträtt. Budgetpropositionen
innehåller förslag till utgiftstak för statens utgifter.
Utgiftstaket för ett budgetår beslutas tre år i förväg
varför förslaget avser det tredje tillkommande året.
Budgetpropositionen innehåller också förslag till preli
minära utgiftsramar för de 27 utgiftsområdena och
preliminära inkomstberäkningar för det andra och
tredje tillkommande budgetåret. Dessutom redovisas
resultatet av föregående års verksamhet inom respek
tive utgiftsområde som underlag för budgetförslaget.
Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen
inleder departementen arbetet med att ta fram regle
ringsbrev för sina respektive myndigheter. Riksdagen
fattar beslut om ramarna för samtliga utgiftsområden
i november och därefter om belopp och ändamål för
varje anslag runt mitten av december. Därefter beslutar
regeringen om regleringsbreven före årsskiftet.

STATSBUDGETEN I SAMMANDRAG I MILJARDER KRONOR
I budgetprocessen hanteras närmare 800 miljarder kronor. I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter
respektive inkomster under de senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2014 års struktur.
2010

2011

2012

2013

2014

Inkomster

779,5

872,4

787,6

790,5

790,2

Utgifter m.m.

780,6

804,6

812,5

921,4

862,4

–1,1

67,8

–24,9

– 130,9

–72,2

Statsbudgetens saldo

Inkomster i miljarder kronor
2010

2011

2012

2013

2014

Direkta skatter på arbete

474,7

490,5

504,3

525,9

525,7

Indirekta skatter på arbete

399,2

418,2

431,2

444,6

465,1

Skatt på kapital

191,5

187,0

170,6

168,9

191,8

Skatt på konsumtion och insatsvaror

443,9

450,6

450,1

458,2

468,2

Skatt på import

5,7

5,7

5,3

5,2

5,8

Restförda och övriga skatter

2,1

4,1

4,2

11,5

8,9

Avgående poster, skatter till EU
Avgående poster, skatter till andra sektorer
Periodiseringar
Inkomster av statens verksamhet
Inkomster av försåld egendom

–7,1

–7,2

– 6.9

– 6,9

–5,8

–720,4

–751,2

–776,4

– 806,3

–829,3

–10,1

42,3

10,3

– 23,8

–15,2

41,8

55,3

48,8

48,1

41,7

0,2

23,1

0,3

20,8

0,2
0,9

Återbetalning av lån

1,7

1,5

1,3

1,1

Kalkylmässiga inkomster

8,9

11,1

9,7

9,9

9,9

13,0

12,3

9,8

10,3

11,9

– 65,5

–70,8

–74,9

– 77,0

–81,6

0,0

– 0,1

– 0,1

0,0

–8,0

779,5

872,4

787,6

790,5

790,2

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

2010

2011

2012

2013

2014

1 Rikets styrelse

11,7

11,2

11,5

11,8

12,9

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

12,1

12,9

13,5

16,1

14,1

9,4

9,9

10,3

10,4

10,4

35,5

37,2

38,2

39,3

40,2

2,0

1,9

1,5

1,8

1,7

6 Försvar och samhällets krisberedskap

45,7

44,2

45,5

45,4

48,0

7 Internationellt bistånd

26,7

29,2

30,2

30,8

31,0

7,1

7,6

8,2

9,9

12,6

3 Skatt, tull och exekution
4 Rättsväsendet
5 Internationell samverkan

8 Migration

56,0

56,5

58,7

59,0

61,6

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

99,9

95,8

94,9

96,4

99,0

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

41,5

41,6

41,3

40,0

39,3

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

70,2

72,0

75,6

78,5

80,8

13 Integration och jämställdhet

5,2

5,0

6,8

8,8

12,2

14 Arbetsmarknad och arbetsliv

68,6

63,3

66,6

69,7

66,9

15 Studiestöd

22,6

21,8

21,1

20,6

20,0

16 Utbildning och universitetsforskning

53,2

53,7

53,8

56,5

59,4

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11,3

12,0

12,3

12,7

12,8

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik

1,6

1,1

1,0

1,0

1,1

19 Regional tillväxt

3,2

3,2

3,4

3,3

2,9

20 Allmän miljö- och naturvård

5,2

5,1

4,8

4,8

5,1

21 Energi

2,7

2,9

2,7

2,6

2,9

22 Kommunikationer

39,8

38,7

42,9

43,7

46,0

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17,4

16,4

16,4

16,0

16,2

24 Näringsliv

8,5

5,4

5,9

5,2

5,4

75,7

88,0

85,1

88,9

93,6

26 Statsskuldsräntor m.m.

23,4

34,5

27,4

16,8

3,3

27 Avgiften till Europeiska unionen

30,4

30,6

31,5

37,4

41,6

Summa utgiftsområden

786,4

801,5

811,1

827,4

840,9

Kassamässig korrigering

3,4

1,5

0,4

96,2

–0,5

–9,2

1,6

1,0

– 2,2

22,0

780,6

804,6

812,5

921,4

862,4

25 Allmänna bidrag till kommuner

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m.
Totala utgifter

44

REGERINGSK ANSLIETS ÅRSBOK 2014

MYNDIGHETSSTYRNING

ANTAL MYNDIGHETER UNDER REGERINGEN

Myndigheternas ledningsformer, generella uppgifter

Tabellen nedan visar antalet myndigheter som den 31 december

och ansvar regleras i myndighetsförordningen. Därutöver beslutar

respektive år lyder under regeringen och styrs av en instruktion. Utlands-

regeringen för varje myndighet om en instruktion som reglerar den

myndigheter och kommittéer ingår inte i uppgifterna.

specifika myndighetens ledningsform och uppgifter m.m.
Ett årligt regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar
samt i förekommande fall särskilda uppdrag och krav på åter

2010

2012

2013

2014

2

2

2

2

2

Regeringen beslutar också om anställningen av myndighetschefer,

A

10

12

8

12

8

överdirektörer och länsråd samt utser ledamöter i styrelser, nämnder

Fi

58

13

13

13

13

bl.a. genom en årlig myndighetsdialog mellan företrädare för rege

Fö

12

11

11

11

11

ringen och myndighetens ledning.

IJ

6

Ju

136

123

123

123

123

Ku

32

24

23

24

23

L

7

7

7

6

6

M

10

7

7

7

7

N

26

22

22

22

23

S

18

56

50

50

50

U

59

57

59

57

55

UD

11

11

11

9

8

RK

387

345

336

336

329

rapportering.

och insynsråd. Myndigheternas verksamhet följs upp av regeringen,

SB

2011

Organisationsförändringar har genomförts i syfte att stärka och effektivisera förvaltningen bl.a. med resultat att antalet myndigheter minskat
under perioden.
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INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV
Drygt 200 av myndigheterna som styrs av en instruktion får även årliga regleringsbrev.
I regleringsbreven anges bl.a. vilka ekonomiska resurser myndigheten har till sitt förfogande och
i förekommande fall anges även särskilda uppdrag och återrapporteringskrav. Regleringsbrev
utformas även för en del särskilda anslag där det framgår hur medlen får användas. Regeringen
kan under pågående budgetår justera det som angivits i regleringsbrevet genom ändringsbeslut.
Tabellen till vänster visar antal regleringsbrev och ändringsbeslut respektive år och hur många
som avsett myndigheter respektive anslag. Tabellen till höger visar det totala antalet regleringsbrev
och ändringsbeslut per departement och år.

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut
2010

2011

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement

2012

2013

2014

Regleringsbrev

SB

2010

2011

2012

2013

2014

4

4

7

3

4

till anslag

104

104

107

110

109

A

25

38

33

39

40

till myndighet

238

237

234

229

227

Fi

88

70

42

39

34

Fö

37

29

29

28

33

Ändringsbeslut
till anslag

80

99

85

76

94

IJ

50

till myndighet

307

225

243

216

217

Ju

38

55

50

55

47

Totalt

729

665

669

631

647

Ku

60

44

34

36

38

L

35

38

30

21

31

M

24

35

25

19

27

N

87

72

62

58

60

S

55

94

132

122

130

U

164

133

175

154

141

UD

62

53

50

57

62

RK

729

665

669

631

647

De senaste årens regleringsbrev och ändringsbeslut publiceras
i Statsliggaren som kan läsas på www.esv.se.
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UTNÄMNINGAR
Regeringskansliet stödjer regeringen i dess arbete att utnämna chefer för myndigheter och vissa andra
högre befattningshavare i den offentliga sektorn. I förteckningen nedan redovisas vilka som under år
2014 utnämnts till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen.
Under 2014 nyutnämndes 25 myndighetschefer.
Dep

Namn

Titel

Myndighet

Ju

Dan Eliasson*

Rikspolischef

Polismyndigheten

Ju

Martin Holmgren

GD

Domstolsverket

UD

Anna Stellinger

GD

Kommerskollegium

Fö1

Lena Jönsson

GD

Kustbevakningen

S2

Björn Andersson

GD

Statens fastighetsverk

S

Catarina Andersson Forsman

GD

Läkemedelsverket

S

Anne Holm Gulati

GD

Myndigheten för delaktighet

S2

Jöran Hägglund

Landshövd.

Länsstyrelsen i Jämtlands län

S2

Ingvar Mattson

GD

Statskontoret

S3

Lars Olsson

Ordförande

Statens va-nämnd

S2

Lena Sommestad

Landshövd.

Länsstyrelsen i Hallands län

S

Kristina Svartz

GD

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

S

Olivia Wigzell

GD

Statens beredning för medicinsk utvärdering

U

Marta Kuzma

Rektor

Kungl. Konsthögskolan

U

Thomas Persson

GD

Myndigheten för yrkeshögskolan

U

Sven Stafström

GD

Vetenskapsrådet

U

Harriet Wallberg Henriksson

Universitetskansler

Universitetskanslersämbetet

U

Torbjörn von Schantz*

Rektor

Lunds universitet

M

Rolf Brennerfelt

GD

SMHI

Ku

Leif Grundberg*

Överintendent

Statens maritima museer

Ku

Ingrid Lomfors*

Överintendent

Forum för levande historia

Ku

Rebecka Nolmark

GD

Riksutställningar

A

Jan-Olof Dahlgren

GD

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A

Mikael Sjöberg

GD

Arbetsförmedlingen

A

Erna Zelmin-Ekenhem

GD

Arbetsmiljöverket

* Tillträde under 2015.
Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer under 2014 finns inte med i denna lista.
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3. Regeringsärenden m.m.
Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet som bl.a.
har till uppgift att bereda regeringsärenden. Det rör sig
bl.a. om propositioner, skrivelser, uppdrag till myndig
heter, anslags- och bidragsärenden, samt i viss mån
även dispensärenden och andra partsärenden och över
klaganden.

Tabellen nedan anger det totala antalet regerings
ärenden, både förvaltningsärenden och ärenden inom
övriga huvudverksamheter som t.ex. propositioner och
skrivelser.

TOTALT ANTAL BESLUTADE REGERINGSÄRENDEN
2010

2011

2012

2013

2014

72

55

56

63

56

A

127

171

180

262

251

Fi

665

508

450

434

428

Fö

516

388

389

397

402

IJ

197

Ju

1 661

1 472

1 437

1 328

1 130

Ku

300

251

212

261

239

L

245

239

186

165

183

M

783

616

325

279

304

N

833

739

607

577

524

S

585

872

773

836

795

U

492

541

527

538

496

UD

557

503

453

439

475

RK

7 033

6 355

5 595

5 579

5 283

SB

Uppgifterna avser antalet nummer på ärendeförteckningarna vid regeringssammanträdena.Under ett nummer på förteckningarna kan det finnas flera ärenden som
avgjorts (dvs. flera diarienummer).
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REGISTRERADE ÄRENDEN I ÄRENDEDIARIET
Ett ärende omfattar i regel flera handlingar. Med ärende avses här även

UTRIKESPOLITISKA HANDLINGAR
UTANFÖR ÄRENDEDIARIET
Utöver de registrerade ärenden som finns i ärendediariet registreras

s.k. samlingsnummer för enskilda handlingar i ett visst ämne.

även handlingar som rör Sveriges utrikespolitik, utrikesförvaltning och
2010

2011

2012

2013

2014

10 270

9 502

9 423

10 953

8 589

A

3 356

4 688

4 362

4 950

4 521

Fi

5 879

5 420

4 884

4 671

4 616

Fö

2 265

1 951

2 300

2 351

2 142

IJ

2 318

Ju

14 461

13 256

12 420

13 267

10 151

Ku

2 179

2053

1 993

2 571

2 159

L

3 795

3 446

3 489

3 458

3 141

M

5 095

4 010

3 512

3 247

3 036

N

8 376

7 574

6 576

6 050

5 458

S

9 368

11 467

9 212

9 263

9 139

U

7 892

7 427

7 395

7 939

7 665

UD

27 727

27 941

23 967

25 875

27 474

FA

2 177

2 231

2 220

1 746

1 699

RK

105 158

100 966

91 753

96 341

89 790

SB

medlemskap i EU i skrivelsediariet.

RK

2010

2011

2012

2013

2014

14 447

15 345

13 722

14 027

13 161

Ärendena ovan ingår inte i tabellen Registrerade ärenden i ärendediariet.
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ANSÖKNINGAR, DISPENSER OCH ÖVERKLAGANDEN
Regeringen avgör vissa dispens- och överklagandefrågor samt vissa ansökningar om bidrag och stöd.
I det senare fallet är det främst fråga om ansökningar från intresseorganisationer som söker bidrag.
I maj 2011 flyttades ärenden som rör plan- och bygglagen över till Miljödomstolarna från Miljödepartementet vilket har medfört en minskning av överklaganden. Ökningen 2013 förklaras av ett ärende
med 106 överklaganden på Landsbygdsdepartementet.
Ansökningar om bidrag och stöd

50

Dispenser och överklaganden

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

SB

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

A

8

9

14

15

26

1

83

–

14

9

Fi

3

1

1

–

–

15

32

10

5

3

Fö

1

–

–

–

–

3

2

1

1

1

IJ

27

Ju

8

17

17

11

20

15

42

29

75

91

Ku

46

28

47

69

42

1

1

44

–

1

L

17

20

29

31

18

21

7

11

117

13

M

81

82

75

79

63

426

192

55

60

92

N

16

17

18

28

13

133

95

98

71

89

S

51

78

68

57

67

1

64

35

43

36

U

32

46

36

37

27

13

10

4

10

4

UD

1 383

1 351

1 311

1 506

2 022

1

1

1

–

1

FA

5

3

5

–

2

–

–

–

4

1

RK

1 678

1 652

1 621

1 833

2 306

679

529

288

400

341
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4. Internationellt arbete
I takt med globaliseringen och Sveriges medlem
skap i EU har Regeringskansliets internationella och
EU-relaterade arbete ökat. Samtliga departement deltar
i EU-arbetet, bereder svenska ståndpunkter och bevakar
överträdelseärenden och mål i EU-domstolen. Andra
exempel på departementens internationella arbete är
att företräda Sverige i internationella förhandlingar
och införliva svensk rätt. Departementen deltar även

i bilaterala möten med andra medlemsländer, genomför
stödinsatser för EU:s kandidatländer, sköter informa
tionsuppföljning och internationella konferenser samt
informerar riksdagen om EU-arbetet och övrigt inter
nationellt samarbete.
Nedan finns en förteckning över Sveriges utlands
myndigheter år 2014.

UTLANDSMYNDIGHETER
Beskickningar

Konsulat

Abu Dhabi

Havanna

Ouagadougou

Hongkong

Mumbai

Abuja

Helsingfors

Paris

Istanbul

S:t Petersburg

Addis Abeba

Islamabad

Peking

Jerusalem

Shanghai

Alger

Jakarta

Phnom Penh

Mariehamn

Amman

Jerevan

Prag

Ankara

Kabul

Pretoria

Astana

Kampala

Pristina

Athen

Kairo

Pyongyang

Representation och delegationer

Bagdad

Khartoum

Rabat

Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen (EU) i Bryssel

Baku

Kiev

Reykjavik

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York

Bamako

Kigali

Riga

Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna

Bangkok

Kinshasa

Riyadh

i Genève

Belgrad

Kuala Lumpur

Rom

Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och

Berlin

Köpenhamn

Santiago de Chile

utveckling (OECD) och Förenta nationernas organisation för utbildning,

Bern

La Paz

Sarajevo

vetenskap och kultur (Unesco) i Paris

Bogotá D.C.

Lissabon

Seoul

Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg

Brasilia

London

Singapore

Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och

Budapest

Luanda

Skopje

samarbete i Europa (OSSE) i Wien

Buenos Aires

Lusaka

Tallinn

Sveriges delegation vid Nato i Bryssel

Bukarest

Madrid

Tbilisi

Canberra

Maputo

Teheran

Chisinau

Mexico

Tel Aviv

Damaskus

Minsk

Tirana

Dar es Salaam

Monrovia

Tokyo

Dhaka

Moskva

Vilnius

Doha

Nairobi

Warszawa

Guatemala

New Delhi

Washington

Haag

Nicosia

Wien

Hanoi

Oslo

Zagreb

Harare

Ottawa
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VISERINGAR OCH PASS

DAGAR MED UTLANDSTRAKTAMENTE

En uppgift för utlandsmyndigheterna är att utfärda viseringar till

Även tjänstgörande på andra departement än UD arbetar i varierande

utländska medborgare som vill besöka eller arbeta i Sverige och ta

grad utomlands. Ett mått på detta är antalet dagar med utlandstrak-

emot och utreda ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd.

tamente bland tjänstgörande som inte är utlandsstationerade.

En annan är att hantera ansökningar om pass och nationella ID-

Traktamente utbetalas endast för tjänsteresor som sträcker sig över

kort.

flera dagar.
2010

Ansökning
om viseringar
Utfärdade och
beslutade pass och
nationella ID-kort
Ansökning om
uppehållstillstånd

2011

2012

2013

205 714 220 623 215 763 200 554 191 013

24 629
72 831

30 237

29 374

51 679 *62 757

29 729
63 476

26 521
69 366

* Årsboken 2012 anger en annan siffra som nu är korrigerad.

UTLANDSSTATIONERADE
Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av ca
1 300 lokalanställda. Tabellen nedan visar antalet tjänstemän från
Regeringskansliet vid utlandsmyndigheterna i december respektive år.
2010

2012

2013

2011

2012

2013

2014

SB

753

739

914

843

635

A

878

1 012

790

1 023

1 004

Fi

2 500

2 512

2 272

2 488

2 800

Fö

1 186

1 015

1 024

1 426

1 304

IJ

248

Ju

2 564

2 203

1 744

2 578

2 532

Ku

492

438

326

479

476

L

1 579

1 736

1 678

1 688

1 635

M

2 215

2 053

1 968

1 978

2 149

N

3 229

2 883

2 165

3 065

2 885

S

2 046

1 629

1 432

1 894

1 717

U

2 119

1 252

1 379

1 549

1 541

2014

UD

14 951

17 592

16 030

16 315

16 634

1 394

2 236

1 641

1 356

914

36 154

37 300

33 363

36 682

36 226

SB

1

–

–

–

–

FA

A

2

2

2

1

1

RK

Fi

9

10

8

7

8

Fö

13

13

13

13

13

IJ

–

Ju

13

6

7

7

5

Ku

7

7

6

7

7

L

5

6

4

5

4

M

2

3

3

3

2

N

5

4

5

5

5

S

3

2

3

3

3

U

3

3

3

3

3

UD

520

514

534

527

527

FA

1

1

–

–

–

RK

584

571

588

581

578

53/47

54/46

54/46

56/44

56/44

Andel
kvinnor/män

52

2011

2010

2014
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ARBETSDAGAR I INTERNATIONELLA ORGAN
Regeringskansliet representeras i över 1 000 olika arbetsgrupper i internationella organisationer.
I tabellerna nedan redovisas ungefärligt antal arbetsdagar som Regeringskansliets personal
deltagit i möten. Förberedelser inför möten och efterarbete redovisas inte.

Arbetsdagar i EU-kommissionens kommittéer
och expertgrupper

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper

2010

2011

2012

2013

2014

A

89

78

92

77

100

Fi

261

280

213

254

Fö

25

27

28

20

IJ

83

Ju

111

108

88

128

Ku

11

11

5

25

L

146

134

122

M

116

68

103

N

314

277

S

96

U

2010

2011

2012

2013

2014

A

26

59

58

34

24

298

Fi

304

304

474

389

444

17

Fö

44

47

34

26

40

IJ

56

121

Ju

458

565

444

428

456

20

Ku

50

32

48

53

65

137

97

L

296

323

331

343

359

52

87

M

212

190

172

205

224

279

333

312

N

199

218

206

294

208

150

151

140

156

S

82

82

152

140

72

207

162

143

148

186

U

122

103

93

59

82

UD

228

268

214

281

256

UD

645

521

544

585

535

RK

1 687

1 563

1 438

1 595

1 650

RK

2 494

2 444

2 556

2 556

2 509

I EU-kommissionens expertgrupper samlas forskare, akademiker, re-

I rådsarbetsgrupperna bereder tjänstemän från medlemsländerna för-

presentanter för industrin, organisationer eller medlemsstaterna för att

slag från kommissionen. Därefter behandlas förslaget av Coreper, där

ge kunskap och råd i olika detaljfrågor. Kommissionen är inte bunden

Sverige företräds av representationen i Bryssel som är en myndighet

av de råd som expertgrupperna ger. Kommissionens genomförande-

under Regeringskansliet, innan förslaget tas upp vid möte i minister-

kommittéer bistår och kontrollerar kommissionen när den antar regler

rådet.

för tillämpningen av ministerrådets och Europaparlamentets lagar.
I dessa kommittéer sitter endast företrädare för medlemsländerna.
Kommissionen måste i skiftande grad ta hänsyn till kommittéyttranden.
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FAKTAPROMEMORIOR
Faktapromemorior innehåller en sammanfattning av framför allt förslag
från Europeiska kommissionen och ger regeringens syn på kommissionens förslag. Faktapromemorior lämnas till riksdagens kammarkansli
och behandlas i riksdagens utskott. Tabellen nedan visar antalet
faktapromemorior som lämnades till kammarkansliet respektive

Arbetsdagar i internationella organisationer utanför EU

år. 2014 sker en nedgång av faktapromemorior. Skälen är bl.a. att

Tabellen visar antalet arbetsdagar som Regeringskansliets per
sonal deltagit i möten i internationella organisationer utanför EU.

EU-samarbetet präglades av val till Europaparlamentet och att nya
kommissionärer tillsattes.
2010

2011

2012

2013

2014

7

7

5

5

4

2010

2011

2012

2013

2014

A

99

101

88

70

144

Fi

363

341

406

421

387

A

1

7

7

12

6

96

Fi

26

27

30

34

11

Fö

1

–

1

4

1

Fö

62

IJ

110

Ju

231

207

207

298

311

IJ

2

Ku

68

81

52

109

65

Ju

30

47

20

24

17

L

229

321

324

214

280

Ku

2

1

4

2

1

M

827

572

490

500

405

L

7

12

7

12

9

N

400

350

381

399

410

M

10

8

17

15

10

S

220

286

274

184

198

N

21

25

26

28

15

U

213

173

141

188

220

S

3

6

14

8

2

1 053

1 384

1 484

1 428

1 187

U

UD

56

125

72

SB

FA

–

18

19

–

7

UD

RK

3 875

3 890

3 991

3 883

3 710

RK

4

10

8

6

3

24

14

20

13

8

138

164

159

163

87

Faktapromemoriorna finns att läsa under rubriken Dokument & lagar
på www.riksdagen.se
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5. Extern kommunikation
En viktig del av Regeringskansliets verksamhet är
kommunikation. Det handlar exempelvis om att:
• informera och kommunicera om regeringens politik
och statsrådens arbete,
• ta fram underlag med anledning av frågor och inter
pellationer från riksdagen,
• skriva underlag inför framträdanden och tal,
• besvara brev från allmänheten och frågor från media,
• arrangera och delta i seminarier och andra evene
mang,
• informera och samråda med näringslivet, intresse
organisationer och allmänhet.

Regeringskansliets digitala kanaler
En annan del av Regeringskansliets verksamhet är
att kommunicera regeringens och Regeringskansliets
arbete. En kanal för detta är webbplatsen www.reger
ingen.se. Där går det bland annat att ta del av aktuell
information, prenumerera på nyheter och se webb
utsändningar som presskonferenser. Det går också att
ta del av propositioner, skrivelser och Statens offentliga
utredningar (SOU). I vår strävan att vara en tillgänglig
och öppen myndighet använder Regeringskansliet allt
fler sociala medier för att ha dialog med olika grupper.
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INTERPELLATIONSSVAR TILL RIKSDAGEN

FRÅGESVAR TILL RIKSDAGEN

I tabellen redovisas antalet interpellationssvar, dvs. ett muntligt svar

I tabellen redovisas antalet frågesvar, dvs. skriftliga svar på skrift-

från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. Uppgifter

liga frågor som riksdagsledamöter ställer till statsråd. Uppgifterna

na i tabellen tar inte hänsyn till s.k. § 5-förordnanden*, utan interpella

i tabellen tar inte hänsyn till s.k. § 5-förordnanden, utan frågesvar-

tionssvaren räknas vid det departement där svarande statsråd var

en räknas vid det departement där svarande statsråd var placerad

placerad vid tidpunkten för svaret.

vid tidpunkten för svaret

SB

2010

2011

2012

2013

2014

4

3

1

9

–

2011

2012

2013

2014

7

12

9

3

4

A

66

63

55

77

44

A

44

38

50

66

34

Fi

69

45

69

63

96

Fi

129

102

109

95

123

Fö

8

15

12

8

22

Fö

42

24

26

28

38

IJ

10

IJ

18

Ju

38

28

29

28

34

Ju

96

94

85

105

81

Ku

11

23

9

13

15

Ku

19

19

13

20

20

L

12

18

10

25

27

L

40

43

34

35

35

M

16

24

31

21

31

M

60

37

42

41

28

N

85

86

80

98

81

N

142

121

100

112

99

S

66

78

72

82

77

S

99

99

97

94

86

U

19

45

39

47

58

U

48

36

55

66

61

UD

32

25

29

32

29

UD

125

98

109

100

87

RK

436

453

436

503

514

RK

869

723

729

765

696

Interpellationer och svar kan sökas på www.riksdagen.se.
* § 5-förordnanden: Vid ett regeringssammanträde är departementschefen
föredragande i de ärenden som hör till det departementet. Statsministern
kan dock förordna att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett
visst departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen.
(Se 7 kap. 5 § regeringsformen.)
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2010
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Frågor och frågesvar kan sökas på www.riksdagen.se.

BREVSVAR

RESDAGAR I SVERIGE

Regeringskansliet får varje år ett stort antal brev från enskilda personer.

Politiker och tjänstemän vid Regeringskansliet har dagligen kontakt

En del av dessa berör olika framställningar till regeringen och departe-

med övriga delar av samhället. En stor del av dessa kontakter sker

menten, såsom överklaganden och ansökningar. Brev från enskilda som

i Stockholm och dess närhet, men en del sker även i andra delar av

innehåller exempelvis frågor eller förslag till regeringen besvaras vanlig

landet. Ett sätt att mäta en del av denna aktivitet är att räkna antalet

en genom brevsvar. I tabellen anges antalet brevsvar som sänts från

dagar med inrikes traktamente, vilket redovisas i tabellen nedan.

respektive departement under de senaste åren och som registrerats

Traktamentet utbetalas endast för tjänsteresor som sträcker sig över

i Regeringskansliets ärendediarium.

flera dagar.

2010

2011

2012

2013

2014

SB

3 464

2 253

2 729

1 849

1 595

A

1 686

3 032

2 252

2 615

Fi

2 269

2 091

2 073

Fö

384

359

397

IJ

806

Ju

3 346

Ku

2 966

2010

2011

2012

2013

2014

SB

382

254

197

201

196

2 303

A

162

237

181

250

404

1 676

1 567

Fi

480

777

423

563

568

550

474

Fö

364

317

395

347

532

IJ

125

2 963

Ju

1 179

1 004

714

662

1 029

3 017

3 217

743

867

773

1 139

824

Ku

303

310

247

270

275

L

1 247

1 142

927

643

526

L

779

784

667

718

555

M

2 032

1 437

1 322

1 094

1 029

M

813

621

570

602

472

N

3 363

3 489

3 167

2 208

1 884

N

1 899

1 770

1 034

964

1 019

S

5 267

5 038

4 441

4 279

3 907

S

2 049

1 955

1 129

1 096

1 191

U

4 951

4 338

4 287

5 279

5 337

U

967

441

416

550

618

UD

748

537

1 258

1 557

2 794

UD

2 348

1 027

735

953

992

FA

55

22

–

–

–

FA

447

487

349

324

408

RK

30 361

27 571

26 643

26 106

25 203

RK

12 297

9 984

7 057

7 500

8 259
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6. Särskilda projekt och program
Med särskilda projekt och program menas verksamhet
av förvaltningskaraktär som bedrivs i Regerings
kansliet. De bekostas med medel från Regeringskansliets
förvaltningsanslag eller från något annat anslag till
regeringens eller Regeringskansliets disposition. Det
kan t.ex. vara när:
• regeringen fördelar projektmedel,
• verksamheten utgör en plattform för debatt och
opinionsbildning,
• verksamheten bygger på samverkan med andra delar
av statsförvaltningen eller med andra intressenter
i samhället,
• projekten är avsedda att pågå under en begränsad
tid.

58

Särskilda projekt och program bedrivs bara i Regeringskansliet när särskilda behov eller förutsättningar före
ligger. Det kan t.ex. vara att verksamheten inte faller
naturligt inom någon annan myndighets ansvarsområde. Det kan också vara så att verksamheten griper
över flera samhällssektorer och kräver återkommande
ställningstaganden, från regeringen eller ett enskilt
statsråd, som är svåra att göra i ett uppdrag till myndig
heter. Ofta är programmen och projekten ett viktigt
komplement till annan verksamhet hos regeringen.
Förteckningen nedan visar exempel på projekt och
program som bedrev verksamhet under året.

Projekt/program

Start

Slut

Beskrivning

A

Strategi för romsk
inkludering

2012

2032

Målet för strategin är att en rom som fyller 20 år 2032 ska ha
likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. För perioden
2012–2015 har regeringen avsatt medel för de åtgärder som bland
annat myndigheter och kommuner ska genomföra.

A

Europeiska socialfonden, ESF

2014

2020

Ett slutligt förslag till nationellt socialfondsprogram 2014–2020
överlämnades av regeringen till EU-kommissionen i maj, varefter
förhandlingarna om förslaget påbörjades. Kommissionen fastställde
det nationella socialfondsprogrammet i december.

Ju

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

2013

2017

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

L

Landsbygdsprogram
för Sverige 2014–2020:

2014

2020

Framtagande av ett nytt program för perioden 2014–2020.
Landsbygdsprogrammet tas fram i Regeringskansliet och granskas
och beslutas därefter av EU-kommissionen.

L

Lokalt ledd utveckling
genom Leadermetoden

2014

2020

Ett nytt arbete med flerfondslösning, som inkluderar medel från
Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskeriprogrammet, Regionalfondsprogrammet och Socialfondsprogrammet. Ett särskilt operativt program för Lokalt ledd utveckling med stöd av Regionalfonden
och Socialfonden 2014-2020 har tagits fram i Regeringskansliet och
beslutas sedan av EU-kommissionen.

L

Havs- och fiskeriprogrammet

2014

2020

Framtagandet av ett nationellt operativt program för genomförande
av den Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden
2014–2020. Förslag till havs- och fiskeriprogrammet förbereds inom
Regeringskansliet och godkänns därefter av EU-kommissionen.

N

Regelrådet
(N 2008:05)

2008

2014

Regelrådets uppgift är att granska förslag till nya och ändrade regler
från departement och myndigheter som kan få effekter av betydelse för
företag. Regelrådet ska i första hand rikta in sig på de administrativa
kostnader som en ny eller ändrad reglering medför och granska konsekvensutredningens kvalitet. Regelrådet är ett led i regeringens arbete
med regelförenkling. www.regelradet.se Från 2015 är Regelrådet ett
särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket.
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Projekt/program

Start

Slut

Beskrivning

N

E-delegationen
(Fi 2009:01)

2009

2015

Utgångspunkten för E-delegationens arbete är att utvecklingen av
e-tjänster tydligare ska drivas av medborgarnas och företagens behov.
Målet är att utveckla e-förvaltningen så att den blir så enkel som
möjligt för så många som möjligt. www.edelegationen.se

S

Nationell samordnare
för den sociala barn- och
ungdomsvården

2014

2017

Den nationella samordnarens ska i dialog med ett antal kommuner
stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barnoch ungdomsvården.

S

Minnesvård efter
flodvågskatastrofen
i Sydostasien 2004

2014

2015

Värdegrundsdelegationen ska bl.a. arbeta med att upprätthålla
allmänhetens förtroende för statsförvaltningen genom att främja en
kultur som förebygger korruption.
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7. Internt stöd och utvecklingsarbete
I tabellerna skildras Regeringskansliets interna organisation.

TJÄNSTGÖRANDE PER DEPARTEMENT
Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommitté-

kvinnor respektive män i genomsnitt vid varje departement 2014.

anställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av
en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer
flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan

avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger visar andelen

åren måste göras med försiktighet.

2010

2011

2012

2013

2014

Andel
kvinnor/män

170

184

203

192

181

62/38

A

92

133

150

159

162

71/29

Fi

462

422

468

493

501

56/44

164

155

171

170

49/51

SB

Fö

175

IJ

115

Ju

365

344

376

403

406

64/36

Ku

95

91

91

92

94

67/33

L

155

153

158

156

149

73/27

M

182

169

174

172

172

67/33

N

336

296

322

338

343

54/46

S

256

326

327

334

334

63/37

U

210

197

208

230

237

67/33

1 271

1 252

1 284

1 291

1 291

59/41

UD

60

FA

662

613

581

600

597

57/43

RK

4 546

4 344

4 498

4 631

4 637

60/40

Andel kvinnor/män

59/41

59/41

59/41

60/40

60/40
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TJÄNSTGÖRANDE PER PERSONALGRUPP
Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommitté

en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har

anställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av

avräknats. Semester avräknas inte.

Chefer
Handläggare

2010

2011

2012

2013

2014

461

438

435

448

482

2 595

2 506

2 593

2 673

2 681

Specialister

513

481

589

643

637

Politiskt anställda

197

201

200

199

188

Baspersonal

780

718

680

668

649

Hela RK

4 546

4 344

4 498

4 631

4 637

Räknat som årsarbetskrafter

4 392

4 201

4 361

4 486

4 515

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och de tjänstemän med personalansvar i organisationen.
Med handläggare avses tjänstemän som är anställda enligt Villkorsavtalet (tidigare ALFA) och URA och som inte har personalansvar. Här ingår tjänstebenämningar som
departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd, däremot inte militärrådgivare.
Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal, samt militärrådgivare. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och
ämnessakkunniga.
I gruppen politiskt anställda ingår de som omfattas av Regeringskansliets politikeravtal, t.ex. statssekreterare, pressekreterare och politiskt sakkunniga.
Med baspersonal menas bl.a. kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal. Det administrativa effektiviseringsarbetet tillsammans med teknikutvecklingen har
inneburit att andelen baspersonal minskat.
Med årsarbetskrafter avses att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft.
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ANDEL KVINNOR/MÄN PER PERSONALGRUPP
Diagrammet nedan visar att andelen kvinnor ökat successivt i gruppen

MEDELÅLDER OCH GENOMSNITTLIG		
ANSTÄLLNINGSTID

chefer. Ökningen bland chefer kan tyckas långsam, men ca 50 procent

Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga

av de nytillsatta cheferna under de senaste åren var kvinnor.

anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande i december
2014.
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Medelåldern för anställda i Regeringskansliet har under senare år varit
46 år.
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Genomsnittlig anställningstid per personalgrupp
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Den genomsnittliga anställningstiden varierar kraftigt mellan personal-

2012

grupperna. Totalt inom Regeringskansliet är den 11 år. Längst är den

2014
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Kvinnor
Män

ga
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Hela RK

g
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an

bland manliga chefer. Att anställningstiden är kortare bland kvinnliga chefer beror på att en, proportionellt sett, större del av dessa är
nytillsatta som chefer, vilket även visar sig i en ökande andel kvinnliga
chefer.
Den korta anställningstiden bland specialister beror på att dessa har
visstidsanställningar, ofta i kommittéer.
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PERSONALOMSÄTTNING
Som framgår av uppgifterna om genomsnittlig anställningstid per
personalgrupp har många av de tillsvidareanställda arbetat länge
inom Regeringskansliet. Detta beror bl.a. på att möjligheterna att byta
arbetsuppgifter inom Regeringskansliet är goda.
En del av Regeringskansliets arbetsuppgifter kräver dock aktuella
yrkeserfarenheter från andra delar av samhället. Detta gäller framför
allt anställda på Regeringskansliets specialistavtal, dvs. visstidsanställda vid departementen och kommittéanställda. Den externa
personalrörlig-heten bland departementsanställda (exklusive kommitté
anställda) var 16 procent under 2014, och den interna rörligheten,
mellan departementen, var 4 procent. Utöver detta byter tjänstemännen arbete inom respektive departement.
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SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,2 procent år 2014. Detta
kan jämföras med att sjukfrånvaron inom den statliga sektorn som helhet var 3,4 procent 2014. Detta gäller både för kvinnor och män.
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Totalt RK 2014

4%

Staten totalt 2014

Av diagrammet till vänster framgår att den långa sjukfrånvaron inom
Regeringskansliet, liksom övriga samhället, ökar med åldern.

3%
Totalt 5 procent av de tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller
yngre, 62 procent är mellan 30 och 49 år och 33 procent är 50 år eller
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FÖRÄLDRALEDIGHET OCH VÅRD AV BARN

JÄMSTÄLLDA LÖNER

Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2014

Regeringskansliet genomför fortlöpande jämställdhetsanalyser.

utgjordes 4 procent av föräldrapenning, samt 0,4 procent av tillfällig

Analysarbetet bedrivs i samverkan med arbetstagarorganisationerna i

föräldrapenning. Motsvarande siffror för män var 2,9 procent och 0,5

Regeringskansliet, i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga

procent.

skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män i
myndigheten.
I jämställdhetsanalysen för 2012–2014 konstaterade arbetsgivare

Föräldrapenning

och fack att gällande styrdokument och praxis i Regeringskansliet är
2010

2011

2012

2013

2014

Alla anställningar

4,2%

4,0%

3,7%

3,6%

3,6%

Kvinnor

4,9%

4,6%

4,5%

4,3%

4,0%

Män

3,2%

2,9%

2,4%

2,4%

2,9%

könsneutrala och i relevanta fall betonar vikten av ett jämställdhetsperspektiv.

MILJÖLEDNINGSARBETET
Miljöledningsarbetet i Regeringskansliet bedrivs enligt de riktlinjer
som fastställdes 2008 och är en viktig komponent i arbetet för att
uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Tillfällig föräldrapenning

Hänsyn till miljön och människors hälsa ska uppmärksammas
och granskas såväl vid utarbetandet av förslag till beslut som

2010

2011

2012

2013

2014

Alla anställningar

0,5%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

Kvinnor

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

Direkt miljöpåverkande verksamhet

Män

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

För den interna verksamheten arbetar Regeringskansliet utifrån fyra

i myndighetens direkt miljöpåverkande verksamhet.

övergripande miljömål, som gäller från 2012 till 2016. Målen omfattar
områdena it, upphandling, resursförbrukning och avfallshantering
samt resor, möten och transporter. Exempel på framsteg under 2014
är att elförbrukningen har gått ner och att källsorteringen fortsätter att
öka.
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REGERINGSKANSLIETS UTGIFTER
Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras
i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag. I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnaderna utgörs
av personal- och lokalkostnader. Regeringskansliets ekonomi framgår
mer i detalj i Årsredovisning för Regeringskansliet 2014,

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag

se www.regeringen.se.

respektive år.

Utgifter per departement i miljoner kronor

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

166

181

191

184

178

Kostnader för personal

4 266

4 085

4 343

4 510

4 842

A

89

129

141

149

161

Kostnader för lokaler

1 293

1 283

1 385

1 361

1 381

Fi

461

437

475

497

513

Övriga driftskostnader

872

877

913

867

892

Fö

169

159

165

180

189

Finansiella kostnader

60

74

52

51

21

IJ

103

2

1

1

–

0

Ju

343

311

348

362

380

Amortering

208

199

227

259

263

Ku

96

93

96

100

100

Intäkter

– 397

– 414

– 452

– 475

–479

L

144

143

147

149

151

Utfall

6 304

6 104

6 469

6 573

6 920

M

166

154

159

156

165

SB

Transfereringar

N

306

300

307

319

338

S

239

315

315

326

318

U

177

176

187

204

218

UD

2 335

2 342

2 400

2 431

2 521

FA

636

588

638

630

654

Gemensamt

874

776

900

886

1 034

6 304

6 104

6 469

6 573

6 920

RK

Under rubriken Gemensamt redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och
vissa andra gemensamma kostnader.
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KONTAKT MED REGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

Kontaktuppgifter

Mer information

TELEFON

REGERINGENS OCH REGERINGSKANSLIETS
DIGITALA KANALER

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

På www.regeringen.se finns aktuell information om regeringens och
Regeringskansliets arbete. Här finns också information för media,
kalendarium, ärendeförteckningar, kontaktinformation och lediga jobb.
På webbplatsen går det också att ta del av publikationer som propositioner, skrivelser, Statens offentliga utredningar och informations

BREV
Samtliga departement (förutom Utrikesdepartementet): 		
103 33 Stockholm.
Utrikesdepartementet: 				

material. Det går även att prenumerera på nyheter och se webbutsändningar från presskonferenser.
Det finns även en engelskspråkig version av webbplatsen,
www.government.se.

103 39 Stockholm.

LAGRUMMET
E-POST
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

www.lagrummet.se är portalen till det offentliga rättsinformations
systemet som bl.a. innehåller lagar, förordningar och rättspraxis.

ARKIVSUPPORT OCH FORSKARSAL
Här kan intresserade ta del av de allmänna handlingar som finns
i Regeringskansliet, såvida dessa inte omfattas av sekretess.
Telefontid Arkivsupport: måndag–fredag kl. 9–12, kl. 13–16

miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Tfn: 08-405 24 88

naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

E-post: arkivsupport@regeringskansliet.se

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Forskarsalens öppettider: måndag och fredag kl. 9–12, tisdag, onsdag
och torsdag kl. 13–16

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm

utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

BESTÄLLNING AV TRYCKT MATERIAL

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Propositioner, skrivelser och kommittédirektiv

Se även www.regeringen.se

Beställ från Riksdagens tryckeriexpedition.
Tfn: 08-786 58 10

BESÖK

E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Se www.regeringen.se och nästa sida.
Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds)
SOU och Ds beställs från NorstedtJuridik/Fritzes
Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbplats: www.fritzes.se

Svensk författningssamling (SFS)
SFS beställs från Fritzes Kundtjänst
Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbplats: www.fritzes.se
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KLARA NORRA KYRKOGATA

VASAGATAN

13

BRYGGARGATAN

MÄSTER SAMUELSGATAN

KLARABERGSGATAN
SERGELS
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Klara kyrka

12
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Kulturhuset
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DROTTNINGGATAN

8

RÖDBODGATAN
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RE

MALMTORGSGATAN

HERKULESGATAN

10
5
6

FREDSGATAN

3

1

4

GUSTAV
ADOLFS
TORG

Operan

NORRBRO

RIKSBRON

BESÖKSADRESSER
Arbetsmarknadsdepartementet
7 Fredsgatan 8

Miljö- och energidepartementet

Utrikesdepartementet

10 Malmtorgsgatan 3

3 Gustav Adolfs torg 1

Näringsdepartementet

8 Tegelbacken 2

6 Fredsgatan 4–6, UD:s pressrum
Finansdepartementet
9

Jakobsgatan 24

Försvarsdepartementet
5 Jakobsgatan 9

13 Mäster Samuelsgatan 70

10 Malmtorgsgatan 3

Socialdepartementet

Förvaltningsavdelningen

7

Fredsgatan 8

1 Rosenbad 4
2 Drottninggatan 5

Justitiedepartementet
1

Rosenbad 4

7

Fredsgatan 8

9

Jakobsgatan 24

Statsrådsberedningen
1 Rosenbad 4
12 Beridarbansgatan 1

11 Drottninggatan 16

4 Karlavägen 100 (Garnisonen)
9 Jakobsgatan 24
10 Malmtorgsgatan 3

Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet

3 Gustav Adolfs torg 1

11 Drottninggatan 16

11 Drottninggatan 16
12 Beridarbansgatan 1
13 Mäster Samuelsgatan 70
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Adress: SE-103 33 Stockholm
Telefon vxl: 08-405 10 00
www.regeringen.se

