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Förord
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift  
att styra riket och förverkliga sin politik. Tjänstemännen stödjer  
regeringen genom att utreda olika frågor, utforma lagstiftning,  
ge underlag för styrning av myndigheter, utveckla relationer med  
andra länder och förbereda olika beslut och ställningstaganden i  
förhandlingar till exempel inom EU. 

Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som har  
bedrivits inom myndigheten under föregående år. I årsboken redovisas 
också Regeringskansliets verksamhet genom ett antal statistiska mått.  
Regeringskansliets årsbok 2016 har producerats av Regeringskansliets 
förvaltningsavdelning efter beredning med departementen och  
Statsrådsberedningen.

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

Mikael Granholm 
Förvaltningschef i Regeringskansliet
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Fakta om Regeringskansliet
Regeringskansliets organisation
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2016 av Statsrådsbered-
ningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten 
leds av statsministern, vilket innebär att statsministern är såväl reger-
ingschef som chef över myndigheten Regeringskansliet. I varje  
departements ledning finns ett eller flera statsråd (ministrar), varav  
ett är departementschef. Varje statsråd har stöd av statssekreterare, 
politiskt sakkunniga, pressekreterare och tjänstemän i departementet. 
Förvaltningsavdelningen leds av Regeringskansliets förvaltningschef. 

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

Regeringen tillsätter kommittéer med utredningsuppdrag.  
Kommittéerna är egna myndigheter som lyder under regeringen.

Förvaltningsavdelningen – FA

U
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tbildningsdepartem

entet – U

Socialdepartem
entet – S
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entet – Fö

Finansdepartem
entet – Fi

Kulturdepartem
entet – Ku
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entet – A

Statsrådsberedningen – SB

Regeringskansliet
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Regeringskansliets uppgifter 
  ”Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och  

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

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

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

1. Lagstiftningsprocessen
Det är tjänstemännens uppgift att på regeringens uppdrag bearbeta 
politiska initiativ, utforma utredningsdirektiv och beslutsunderlag.  
De ska även remissbehandla betänkanden, bereda lagrådsremisser, 
utarbeta propositioner samt bereda utfärdande av de lagar som riks- 
dagen beslutat om.

2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
Regeringskansliets tjänstemän bereder och följer upp budgetförslag,  
tar fram underlag till de instruktioner och regleringsbrev som styr 
myndigheterna, medverkar i tillsättning av styrelser och myndighets-
chefer samt håller löpande kontakt med myndigheterna.
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3. Regeringsärenden
Regeringskansliets tjänstemän bereder regeringsärenden. Det hand- 
lar bland annat om propositioner, skrivelser, uppdrag till myndigheter, 
anslags- och bidragsärenden samt vissa dispensärenden och över- 
klaganden.

4. EU-arbete och internationellt arbete
Det är Regeringskansliets uppgift att bereda svenska ståndpunkter och 
driva förhandlingsarbete i EU samt införliva EU-direktiv i svensk rätt. 
Regeringskansliets tjänstemän företräder även Sverige i andra inter- 
nationella förhandlingar, bland annat inom FN-systemet. 

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

6. Särskilda projekt och program
Särskilda projekt och program är verksamhet av förvaltningskaraktär 
som bedrivs i Regeringskansliet. Det är verksamhet som pågår under 
begränsad tid. 

7. Internt stöd och utvecklingsarbete
Inom Regeringskansliet hanteras bland annat intern verksamhetsplaner- 
ing, ekonomiadministration, personaladministration, it-stöd, bevakning 
och säkerhet, arkivering, diarieföring och lokalförsörjning.
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och  
samordna arbetet i Regeringskansliet. I Statsråds- 
beredningen finns statsministerns kansli och sam- 
ordnings- och energiministerns kansli. Därutöver  
finns samordningskansliet, förvaltningschefens kansli, 
rättschefens kansli, granskningskansliet, kansliet för 
samordning av EU-frågor, utrikes- och EU-enheten 
samt internrevisionen. I statsministerns kansli ingår 
även Innovationsrådets kansli. I Statsrådsberedningen 
tjänstgjorde under året 178 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid  
Statsrådsberedningen:

Initiativ
EU-handslaget för ökad kunskap och delaktighet
EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktig- 
heten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU- 
nivå. I samarbete med centrala aktörer i Sverige ska kunskaperna öka 
och förutsättningarna för medborgare att delta i EU-arbetet och  
påverka beslut som fattas inom EU förbättras. 

EU:s Östersjöstrategi fortsätter genomföras nationellt och i samarbete
EU:s Östersjöstrategi syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna 
för att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet. 
Sverige gjorde tidigt myndigheter delaktiga i det nationella genomför- 
andet av strategin som antogs 2009. Då myndigheternas uppdrag löpt ut 
fattade regeringen beslut om ett tjugotal nya uppdrag som löper fram till 
2020. Under hösten var Sverige värd för ett stort Östersjömöte och tog 
över rollen som ordförande för Östersjöstrategins nationella samordnare.

Global Deal ska förbättra dialogen  
om anställningsvillkor och produktivitet
I september lanserade statsministern Global Deal i New York tillsam-
mans med den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD och den  
internationella arbetsorganisationen ILO. Global Deal ska förbättra 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att 
förbättra anställningsvillkor och produktivitet. Konceptet Global Deal 
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syftar till att utveckla en plattform för att lyfta frågan om partssamverkan 
och stärka befintliga samverkansstrukturer.

Långsiktigt reformprogram för att minska segregationen
I syfte att lyfta socialt utsatta områden och att bryta segregationen tog 
regeringen initiativ till ett reformprogram för minskad segregation. 
Reformprogrammet, som sträcker sig mellan åren 2017 och 2025,  
kommer att delas in i fem utvecklingsområden. För arbetet tillsätts en 
statlig delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, 
myndigheter och forskare. 

Nationella innovationsrådet ger nya perspektiv på innovationspolitiken
Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation 
och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsministern är ordförande i 
rådet, som har en rådgivande funktion inom innovationspolitikens hela 
område på kort och lång sikt. Innovationsrådet hade fyra möten under 
året. På dessa presenterade regeringen pågående arbeten och inhämtade 
synpunkter som togs vidare i Regeringskansliet. 

Toppmöten
Migration och Brexit i fokus på Europeiska rådets möten
Under året hölls flera möten i Europeiska rådet. Migration och Stor- 
britanniens kommande utträde ur unionen var återkommande ämnen. 
Därutöver behandlades bland annat frågor om den humanitära och 
säkerhetsmässiga katastrofen i Syrien, EU:s utrikespolitiska relation- 
er och relationen till Ryssland samt frågor om ekonomi, handel och 
EU:s inre marknad.

Migration och handel diskuterades vid Afrikanska unionens toppmöte
I januari besökte statsministern Afrikanska unionens toppmöte i  
Addis Abeba. Syftet med besöket var att träffa afrikanska ledare för  
att bland annat diskutera migration och handel. Toppmötet var också 
startskottet för Afrikanska unionens år för kvinnors rättigheter.

Nordiskt-amerikanskt toppmöte
USA:s president Barack Obama bjöd in statsministrarna från Sverige, 
Danmark, Norge och Island samt Finlands president till ett nordiskt- 
amerikanskt toppmöte. Vid mötet i maj diskuterades aktuella interna-
tionella frågor och globala utmaningar. Målsättningen var att fördjupa 
det amerikansk-nordiska samarbetet i frågor som rör europeisk säkerhet, 
transatlantisk handel och främjande av demokratiska värderingar.
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Officiella resor 
Besök i Jordanien med fokus på det globala flyktingansvaret
Statsministern var i Jordanien för ett två dagar långt besök med fokus 
på det globala flyktingansvaret. Vid ett möte med landets premiär- 
minister diskuterades bland annat konsekvenserna av kriget i Syrien 
och fredsprocessen i Mellanöstern. Statsministern besökte även  
flyktinglägret Zaatari, där han träffade boende och besökte ett  
fritidscenter för barn och ungdomar. 

Indienbesök som ett led i regeringens exportfrämjande verksamhet
Statsministern invigde den svenska paviljongen på industrimässan i 
Mumbai i februari. I samband med besöket hölls ett möte med Indiens 
premiärminister där bland annat ekonomiska samarbetsmöjligheter 
mellan länderna diskuterades. Resan till Indien var ett led i regeringens 
exportfrämjande verksamhet. I delegationen ingick bland annat  
18 svenska företag.

Irakbesök med överläggningar om utvecklingen i landet
I oktober besökte statsministern Irak. I Bagdad ägde överläggningar 
rum med Iraks premiärminister, president och parlamentets talman 
och i Erbil med den kurdiska regionala regeringens president och 
premiärminister. I överläggningarna diskuterades utvecklingen i  
landet som helhet och offensiven mot Mosul. Under besöket träffade 
statsministern också företrädare för den svenska utbildningsinsatsen 
mot Daesh.

Inrikes resor
Politiska samtal vid besök på olika orter runt om i landet
Under 2016 gjorde statsministern drygt 30 resor i Sverige. Vid besöken 
fördes samtal om politiska frågor såsom industrins behov av kompe-
tensförsörjning, polisens arbete med brottsbekämpning, äldre män- 
niskors isolering och ensamhet samt kvinnors hälsa och arbetet för en 
jämlik sjukvård. Statsministern deltog också i olika evenemang, till 
exempel Musikhjälpen i Örebro, nationaldagsfirandet i Botkyrka, 
invigningen av Yrkes-EM i Göteborg och surströmmingspremiären  
i Kallax.



12Regeringskansliets årsbok 2016

Internationella besök
Möte med FN:s generalsekreterare
I mars tog statsministern emot FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 
för överläggningar. På dagordningen stod bland annat Syrien, migration, 
genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, jämställdhet 
och kvinnors deltagande i fredsprocesser samt humanitära frågor.

Möte med USA:s vicepresident 
När statsministern tog emot USA:s vicepresident Joe Biden i augusti 
var globala utmaningar centrala frågor för mötet. Särskilt uppmärksam- 
mades flyktingsituationen och hur det skapas hållbara förutsättningar 
för fred och välstånd i världen. På den gemensamma pressträffen disku- 
terades bland annat relationen mellan USA och Sverige.

Samförståndsavtal undertecknades när  
Chiles president besökte Sverige
Chile och Sverige har en samsyn i många utrikespolitiska frågor inte 
minst vad gäller FN-samarbetet, jämställdhet, havsfrågor och frihandel. 
Dessa frågor stod i centrum för överläggningar vid Chiles president 
Michelle Bachelets besök i maj. Under besöket undertecknades flera 
samförståndsavtal mellan länderna och statsministerns initiativ  
Global Deal diskuterades. 

Övrig medverkan
Givarkonferens för Syrienkrisen i London
I februari deltog statsministern och utrikesministern i en givarkonfe-
rens för Syrien. Syftet med konferensen, som hölls i London, var att 
mobilisera finansiering för de drabbade i Syrien och dess grannländer. 
På konferensen utlovades ett svenskt bidrag på 1,7 miljarder kronor 
över fem år genom Sveriges nya biståndsstrategi för Syrienkrisen.

Sverige medvärd för toppmöte om globalt flyktingansvar
Statsministern var medvärd för toppmötet om globalt flyktingansvar 
som hölls i New York i slutet av september på initiativ av USA:s presi-
dent. På mötet presenterade Sverige flera initiativ för att hjälpa dem 
som flytt undan krig och katastrofer. Statsministern meddelade bland 
annat att Sverige kommer att öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till  
5 000 per år.
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Departementens verksamhet

Arbetsmarknadsdepartementet
 
Under 2016 ansvarade Arbetsmarknadsdeparte- 
mentet bland annat för frågor om arbetsmarknads- 
politiken och samordning för etablering av nyanlända. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde 
under året 141 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet
Regeringen överlämnade en arbetsmiljöstrategi (skr. 2015/16:80) till 
riksdagen i februari. Strategin är utformad kring tre områden: nollvision 
mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbets-
liv samt psykosocial arbetsmiljö. Förutom inriktning för politiken de 
kommande fem åren omfattar den även åtgärder som myndighets- 
uppdrag och utredningar. 
 
Fler vägar in på arbetsmarknaden
Regeringen inrättade moderna beredskapsjobb i staten, utvidgade 
extratjänsterna i välfärden och höjde taket för lönebidrag för personer 
med funktionsnedsättning. Insatserna ska möjliggöra en snabbare 
återgång till arbetslivet och ge fler möjlighet till arbete och arbetslivs- 
erfarenhet. En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet ska  
se över de subventionerade anställningarna.

Ordning och reda på arbetsmarknaden
Utgångspunkten på svensk arbetsmarknad är att arbetsmarknadens 
parter förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. 
Under året gav regeringen förslag på nya utstationeringsregler för att 
denna arbetsmarknadsmodell ska fungera även när det gäller skyddet 
för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige. 
Regeringen har också stärkt skyddet för visselblåsare och för visstids- 
anställda.
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Snabbare etablering av nyanlända
Snabbare etablering av nyanlända var fortsatt i fokus för regeringen. 
Under året fortsatte samtalen med arbetsmarknadens parter, vilket 
resulterade i fler så kallade snabbspår. Extratjänsterna inom välfärd- 
en vidgades och blev tillgängliga för nyanlända, liksom moderna  
beredskapsjobb i staten. Regeringen beslutade också om ett nytt  
schablonbaserat ersättningssystem för kommuners mottagande av 
ensamkommande barn och unga.

Åtgärder för att möta kompetensbehov på arbetsmarknaden
Regeringen vidtog flera åtgärder för att möta kompetensbehoven. 
Arbetsmarknadens parter bjöds in till fördjupade samtal om kompe-
tensförsörjning. En särskild utredare (dir. 2016:56) fick i uppdrag att  
se över Arbetsförmedlingens uppdrag, samtidigt som myndigheten 
styrs om mot ökat fokus på matchning och arbetsgivare. För att under- 
lätta jobbsökande höjdes taket i a-kassan.
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Finansdepartementet
Under 2016 ansvarade Finansdepartementet bland 
annat för frågor om ekonomisk politik, skatter, statlig 
förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde 
under året 513 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB)
Sverige blev medgrundande medlem i AIIB i juni 2016. AIIB kommer 
främst att finansiera infrastrukturprojekt, både offentliga och privata,  
i Asien. Sverige verkar för att AIIB ska bli en miljövänlig, transparent 
och välstyrd institution med en standard som motsvarar de etablerade 
internationella finansiella institutionerna och hittills har AIIB hållit 
denna ambitionsnivå.

Bekämpa penningtvätt och terrorism
I februari lämnade en utredning (SOU 2016:8) förslag på en ny lag om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredningen 
föreslog även åtgärder för att ytterligare effektivisera bekämpningen av 
penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat genom att 
genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt. En ny lag 
beräknas träda i kraft under 2017.

Digital förnyelse av offentlig sektor
Regeringen genomför ett program för digital förnyelse av offentlig 
sektor. Programmet Digitalt först ska stärka styrningen och samord-
ningen på området, skapa en enklare, öppnare och effektivare förvalt-
ning samt göra digitala tjänster till ett förstahandsval i offentlig sektors 
kontakter med privatpersoner och företag. Programmet innehåller ett 
antal reformer under 2015–2018. 

Ekonomisk vårproposition och vårändringsbudget
I april presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen 
(prop. 2015/16:100) med inriktning för den ekonomiska politiken inför 
budgetpropositionen för 2017. Regeringens prioriteringar jobb, skola 
och klimat låg fast. Samtidigt presenterades en vårändringsbudget 
(prop. 2015/16:99) med förslag på ökade medel i 2016 års budget för  
att hantera flyktingsituationen.
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Finansiell stabilitet med fokus på hushållens skuldsättning
I syfte att öka den finansiella stabiliteten och minska hushållens  
skuldsättning införde regeringen en ny bestämmelse om amorterings-
krav samt lämnade medgivande till Finansinspektionens föreskrifter 
om amortering av bolån. Regeringen lade även fram förslag för stärkt 
konsumentskydd på bolånemarknaden. Förslaget genomför ett EU- 
direktiv om konsumentkrediter för bostadsfastigheter. 

Förbättrad offentlig upphandling
För att utveckla offentlig upphandling lade regeringen fram förslag  
om ett nytt regelverk (prop. 2015/16:195). Regeringen lanserade en 
nationell upphandlingsstrategi och gav Upphandlingsmyndigheten  
i uppdrag att arbeta för att strategin får genomslag. Den nya myndig- 
heten fick också i uppdrag att stärka offentlig sektors kompetens  
gällande upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Initiativ för en hållbar finansmarknad
Regeringen tog ett antal initiativ för att verka för en hållbar finans-
marknad. Ett var att tillsätta en utredning (dir. 2016:109) med uppdrag 
att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer 
kan utvecklas. Ett annat var ett lagförslag (prop. 2015/16:193) om att 
alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport. 

Motverka skatteflykt och skatteundandragande
Regeringen, som arbetar kontinuerligt med åtgärder mot skatteflykt 
och skatteundandragande, presenterade i april ett 10-punktsprogram 
med åtgärder på internationell och nationell nivå. Bland punkterna 
finns att införa automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare, 
stärka arbetet mot momsbedrägerier samt vidta ytterligare åtgärder  
mot inhemskt skattefusk och svartarbete.

Ny strategi för hållbar konsumtion
Strategin för hållbar konsumtion ska bidra till en miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt hållbar konsumtion. Den tar sikte på vad staten kan 
göra tillsammans med kommuner, näringsliv och det civila samhället 
för att underlätta för konsumenter att agera hållbart. Regeringens stra- 
tegi omfattar bland annat insatser för ökad kunskap och ekonomiska 
styrmedel för reparation av varor. 
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Redovisning av arbetet i internationella finansiella institutioner
Regeringen lämnade en skrivelse (skr. 2015/16:145) till riksdagen där 
verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen 
samt regionala utvecklings- och investeringsbanker under 2014 och 
2015 redovisades. Utrikesutskottet tillkännagav att redovisningen  
bör utvecklas till en samlad resultatanalys av arbetet i multilaterala 
utvecklingsinstitutioner. Överläggningar om en rapporteringsmodell 
pågår med berörda utskott. 

Skatteförslag i budgetpropositionen för 2017
I budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) lämnade regeringen 
flera skatteförslag. Dessa gällde bland annat skattereduktion för repa-
ration och underhåll av vitvaror och sänkt moms för vissa mindre 
reparationer. En kemikalieskatt på viss elektronik och en höjning av 
alkoholskatten var några av de förslag som innebär ökade skatteintäkter.

Ökad tillit i styrningen av offentlig sektor
Som ett led i tillitsreformen inrättade regeringen en delegation  
(dir. 2016:51) som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av offentlig 
sektor. I uppdraget ingår att genomföra projekt som främjar idé- och 
verksamhetsutveckling, analysera den statliga tillsynens effekter på 
verksamhetsutveckling samt analysera ersättningsmodellers styrande 
effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet.

Översyn av ramverket för den ekonomiska politiken
I september överlämnade Överskottsmålskommittén sitt betänkande 
till regeringen (SOU 2016:67). Den konstaterade att det finanspolitiska 
ramverket med dess breda parlamentariska stöd har varit till stor nytta 
för Sverige och den svenska ekonomins utveckling. Kommittén gav 
också förslag på bland annat förändringar i ramverket avseende nytt 
överskottsmål och förstärkt uppföljning.
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Försvarsdepartementet
Under 2016 ansvarade Försvarsdepartementet för 
frågor om landets försvar, totalförsvaret, internation- 
ellt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete,  
försvarsunderrättelseverksamhet, internationella 
insatser samt folkrätt vid väpnad konflikt. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under  
året 141 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Den försvarspolitiska inriktningspropositionen genomförs
Inom ramen för den försvarspolitiska inriktningen tillsattes en utred-
ning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (dir. 2016:110). 
Flera utredningar presenterades under året, bland annat med förslag  
för att stärka forskning och utveckling inom försvarsområdet (SOU 
2016:90), skapa en sammanhållen krigsorganisation med tillhörande 
logistikresurser (SOU 2016:88) samt gällande en robust personal- 
försörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).

Ett utvecklat och stärkt totalförsvar
Arbetet med totalförsvar och planering för höjd beredskap har varit 
prioriterat. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap arbetar med gemensamma grunder för en sammanhängan-
de totalförsvarsplanering. Myndigheter med särskilda uppgifter vid 
höjd beredskap har under året redovisat för regeringen hur de förbe- 
reder sig, en rapportering som kommer vara årligen återkommande.

Internationella försvarssamarbeten 
I en proposition (prop. 2015/16:152) föreslog regeringen att riksdagen 
skulle godkänna bland annat samförståndsavtalet med Nato om värd-
landsstöd samt anta nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna 
uppfylla åtaganden enligt avtalet. Under året undertecknades ett sam- 
arbetsprogram med Storbritannien på försvarsområdet, en avsiktsför-
klaring om fördjupat försvarspolitiskt samarbete med USA och ett 
samarbetsavtal med Danmark. En utredning har undersökt förutsätt-
ningarna för fördjupat försvarssamarbete, bland annat mot bakgrund 
av det svensk-finska samarbetet. Utredningen (SOU 2016:64) konsta- 
terade att regeringsformen inte lägger några hinder i vägen, så länge 
konstitutionella regler iakttas.
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Svenskt deltagande i internationella insatser 
Regeringen undertecknade under året bland annat en avsiktsförklaring 
om stöd med transportflyg till FN:s insatser i Centralafrikanska repub- 
liken. Regeringen fattade också beslut om fortsatt deltagande i EU:s 
utbildningsinsatser i Mali och Somalia.
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Justitiedepartementet
Under 2016 ansvarade Justitiedepartementet bland 
annat för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, 
krisberedskap, grundlagar och civilrätt. I departe- 
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under  
året 423 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Fortsatta åtgärder med anledning av flyktingsituationen
Under året fortsatte regeringen vidta åtgärder för att klara mottagande 
och etablering i Sverige samt fördela flyktingar jämnare inom EU.  
En tillfällig lag som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd i 
Sverige infördes och de tillfälliga gränskontrollerna och id-kontrollerna 
förlängdes. Sverige och Afghanistan ingick ett samförståndsavtal om 
återtagande av personer och inom EU diskuterades bland annat EU:s 
asylsystem och gränskontroller. 

Framtidsfullmakter och förbättrad tillsyn över gode män
Regeringen vidtog flera åtgärder för att säkerställa att utsatta medborg-
are får sina rättigheter tillgodosedda. Sju länsstyrelser fick i uppdrag  
att förbättra tillsynen och stödet till gode män och förvaltare efter att 
brister uppdagats. Regeringen föreslog också en ny form av ställföre-
trädarskap för vuxna, kallat framtidsfullmakter.

Insatser för att bekämpa terrorism 
Enskilt och tillsammans med andra stater arbetade Sverige för att  
möta hotet från terrorismen. Ett direktiv om bekämpande av terrorism 
förhandlades i EU och en utredning (dir. 2016:46) utökades för att för- 
bereda för lagändringar. Ändringar i passlagen, som ska minska miss-
bruket av svenska pass, trädde i kraft och skärpta straff för olovlig 
hantering av explosiva varor, till exempel handgranater, föreslogs.

Nationell satsning på brottsförebyggande arbete 
Regeringen har förstärkt Brottsförebyggande rådets ansvar för natio-
nellt stöd och samordning samt gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja 
och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete.  
Kriminalvården har fått i uppdrag att förstärka utslussningsarbetet  
och en utredare att lämna förslag på en modell för samverkan kring 
återfallsförebyggande insatser, så kallade inslussgrupper.
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Ny lag om personnamn
Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja 
sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde. 
Regeringens förslag (prop. 2015/16:180) innebär bland annat att det blir 
enklare att byta namn och att hindren mot att byta namn flera gånger 
tas bort samt att det blir möjligt att förvärva de vanligaste efternamnen 
och dubbla efternamn.

Samlade insatser mot organiserad brottslighet
Flera lagändringar som ska motverka organiserad brottslighet trädde  
i kraft under året. Regeringen gav också förslag om skärpta straffskalor 
och skärpt lagstiftning kring vapen och explosiva varor. En särskild 
utredare (dir. 2016:115) fick i uppdrag att se över skyddet för blåljus- 
personal.

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt  
finansierad verksamhet
Allt mer offentligt finansierad verksamhet bedrivs i privat regi. För att 
förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamhet- 
erna föreslog (prop. 2016/17:31) regeringen ett stärkt meddelarskydd 
för privatanställda i offentligt finansierad vård, skola och omsorg. 
Rätten att lämna uppgifter om verksamheten till grundlagsskyddade 
medier ska motsvara den som offentligt anställda har.

Åtgärder för att motverka våld i nära relationer 
Regeringen prioriterade insatser för att förebygga våld i nära relationer. 
Brottsförebyggande rådet fick i uppdrag att sammanställa kunskap om 
polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot 
vuxna och barn i nära relationer. Regeringen presenterade också en lång- 
siktig strategi med ett riktat åtgärdsprogram (skr. 2016/17:10, kap. 5) för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Kulturdepartementet
Under 2016 ansvarade Kulturdepartementet bland  
annat för frågor om kultur, medier, demokrati, mänsk- 
liga rättigheter nationellt och trossamfund. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under  
året 138 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En ny mediepolitik 
Medieutredningen lämnade i november sitt slutbetänkande (SOU 
2016:80) till regeringen, med marknadsanalyser och förslag till nya 
mediepolitiska verktyg. Utredningen föreslog bland annat att ett nytt 
mediestöd för nyhetsmedier ska ersätta det gamla presstödet samt att 
mediestödet ska kunna ges oberoende av plattform och även till digi- 
tala medier och gratismedier. 

Förslag om en samlad kulturarvspolitik 
Regeringen lämnade förslag till museilag och förslag till ändringar i 
kulturmiljölagen. Regeringen beskrev också de kulturarvspolitiska 
prioriteringarna och kulturarvsområdets framväxt som eget politik- 
område. 

Kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik 
Kulturskoleutredningen har haft i uppdrag att ge förslag på hur staten 
kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer 
tillgänglig och jämlik. I ett betänkande (SOU 2016:69) föreslog utred-
ningen flera åtgärder, bland annat att nationella mål för den kommunala 
kulturskolan ska införas och att ett nationellt kulturskolecentrum  
ska inrättas. 

Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
I en proposition (prop. 2015/16:132) föreslog regeringen nya mål för 
den nationella filmpolitiken och nya former för samverkan med film-
branschen. Målen fastställdes av riksdagen i juni. Från och med 2017 
lämnar staten filmavtalsmodellen och tar ett helhetsansvar för den 
nationella filmpolitiken. 
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Nationell plan mot rasism och hatbrott 
Regeringen presenterade en nationell plan mot rasism, liknande former 
av fientlighet och hatbrott. Planen ska utgöra en grund och en inrikt-
ning för arbetet mot rasism och hatbrott inom några särskilt viktiga 
strategiska områden. Forum för levande historia fick i uppdrag att 
samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen. 

Strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter
I en skrivelse (skr. 2016/17:29) till riksdagen överlämnade regeringen 
en ny strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. 
Strategin tar sin utgångspunkt i målet för politiken för mänskliga rättig- 
heter som riksdagen antagit, det vill säga att säkerställa full respekt för 
Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
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Miljö- och energidepartementet
Under 2016 ansvarade Miljö- och energideparte- 
mentet bland annat för regeringens miljö-, energi- 
och klimatpolitik. I departementet (inklusive  
kommittéer) tjänstgjorde under året 210 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Bred överenskommelse om Sveriges energipolitik
Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna träffade 
en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Denna 
innebär en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med 
mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Målet är också att 
Sverige 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. 

Forskning och innovation på energiområdet 
Regeringen presenterade sin inriktning för forskning och innovation 
på energiområdet 2017–2020 i en proposition (prop. 2016/17:66) till 
riksdagen. Under perioden avser regeringen att öka anslagen och insats- 
erna för att främja innovation, tillväxt och export samt ha fokus på 
forskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Förslag om klimatpolitiskt ramverk
Miljömålsberedningen föreslog i sitt delbetänkande (SOU 2016:21) ett 
klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och 
ett nytt långsiktigt klimatmål om att Sverige ska vara koldioxidneutralt 
till 2045. I slutbetänkandet (SOU 2016:47) föreslog utredningen mål 
med tillhörande förslag på åtgärder och styrmedel för klimat- och luft- 
vårdspolitiken. 

Investeringar för att möta klimat- och miljöutmaningarna
I budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) föreslog regeringen 
flera reformer för minskade utsläpp och stärkt klimatarbete under 
perioden 2017–2020. Bland förslagen fanns utökat stöd till klimat- 
investeringar och stadsmiljöavtal som stärker kollektivtrafik och främjar 
cyklande. Regeringen införde också en utsläppsbroms för att köpa in 
och annullera utsläppsrätter inom EU och drev på för en skärpt EU- 
politik inom området. 
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Klart med ratificering av klimatavtalet
Regeringen ratificerade klimatavtalet från Paris i oktober, efter riks- 
dagens godkännande (prop. 2016/17:16). Klimatavtalet trädde i kraft  
i november och nu ligger fokus på genomförande, på landnivå och 
genom utformning av regelverket. Målet i avtalet är att hålla den globala 
temperaturökningen långt under 2 grader och att ansträngningar ska 
göras för att begränsa denna till 1,5 grader.

Klimatklivet utökas och förlängs
Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar, 
bland annat till laddpunkter för elfordon och satsningar på biogas. 
Regeringen beslutade att stärka satsningen under 2017 och 2018 samt 
förlänga den till 2020. Sammanlagt tillförs ytterligare 1,6 miljarder 
kronor. I slutet av 2016 hade investeringsbeslut tagits för drygt 5 000 
nya laddpunkter, vilket är över 200 procent fler än vad som fanns  
2015 då satsningen startade.

Ny förordning och myndighetsuppdrag för minskad plast i haven 
Kemikalieinspektionen fick i uppdrag att utreda om fler kosmetiska 
produkter än sådana som sköljs av samt andra kemiska produkter bör 
omfattas av ett förbud mot plastpartiklar. Naturvårdsverket gavs i upp- 
drag att ansvara för att allmänheten får information om de negativa 
miljöeffekterna av förbrukning av plastbärkassar. Regeringen beslutade 
också om en ny förordning (SFS 2016:1041) om plastbärkassar.

Satsningar för en giftfri miljö 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) 
flera satsningar för att minska riskerna med kemikalier i vardagsmiljön, 
med fortsatt fokus på att skydda barn och ungdomar. En plattform  
för nanosäkerhet upprättades. Miljöövervakningen ska stärkas och 
farliga ämnen i konsumentprodukter ska kartläggas och bytas ut. 
Regeringens insatser på kemikalieområdet redovisades i en skrivelse 
(skr. 2015/16:169) till riksdagen. 
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Team Sweden Energy drar igång 
I april lanserades Team Sweden Energy som en del av regeringens 
exportstrategi. Satsningen sammanför svenska offentliga och privata 
aktörer inom områdena smarta elnät, hållbar värme och kyla samt  
energieffektivisering. Målet är att utveckla och sprida svenska energi-
tekniska lösningar globalt för att skapa jobb och tillväxt i Sverige och 
samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. 

Utökat skydd av marina områden för tumlare 
I december beslutade regeringen att lämna förslag till EU-kommis-
sionen om fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare och en 
utökning av två befintliga områden. Beslutet innebär att en betydande 
areal föreslås tillföras Natura 2000-nätverket med värdefulla natur- 
områden inom EU. Därigenom kan Sverige i förtid nå målet att  
skydda minst tio procent av de marina områdena.

18-årsgräns för solarier 
För att minska risken för hudcancer hos barn och ungdomar före- 
slog regeringen en 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. 
Förslaget innebär att det inte blir tillåtet att yrkesmässigt upplåta ett 
kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. Förbudet  
gäller inte medicinska solarier.
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Näringsdepartementet
Under 2016 ansvarade Näringsdepartementet för 
frågor som rör boende och byggande, företag med 
statligt ägande, it-politik, näringsliv, landsbygd och 
areella näringar, livsmedel, regional tillväxt, post  
samt transporter och infrastruktur. I departementet  
(inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året  
479 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Bredbandsstrategi för ett uppkopplat Sverige
För att möta medborgarnas behov av snabbt bredband och stabila 
mobila tjänster oavsett var i landet man bor, har en ny bredbandsstrategi 
arbetats fram och presenterats under året. I strategin redogörs för 
regeringens visioner och mål för det fortsatta arbetet där målet är  
att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025.

Finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden
En ny struktur för statens riskkapitalinsatser föreslogs i en proposition 
(prop. 2015/16:110). Regeringens förslag syftar till att skapa bättre 
finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden och stärka 
förutsättningarna att utveckla idéer till framgångsrika företag. Bolaget 
Saminvest AB inrättades med syfte att bedriva finansieringsverksam-
het med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential.

Infrastruktur för framtiden
Förslag till inriktningen på satsningar i transportinfrastrukturen  
för perioden 2018–2029 redovisade regeringen i en proposition  
(prop. 2016/17:21). De transportpolitiska målen är utgångspunkten i 
propositionen och ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet.
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Insatser för enklare företagande
Arbetet för enklare företagande har två fokusområden: bättre offentlig 
service och mer ändamålsenliga regler. Syftet är att bidra till tillväxt 
och sysselsättning. Under året har insatserna inriktats på digitala lös-
ningar, bland annat i samverkan med Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL). Regeringen har också arbetat för att bördan och byråkratin 
till följd av EU-lagstiftning ska minska.

Livsmedelsstrategi för jobb och tillväxt
Redan 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en långsiktig nationell 
livsmedelsstrategi. Under året har fokus legat på att arbeta fram den 
proposition (prop. 2016/17:104) som överlämnas till riksdagen i början 
av 2017. Syftet med strategin är att skapa jobb och hållbar tillväxt i  
hela landet.

Lägre kostnader för roaming i Europa
Förslag på ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att 
undanröja roamingavgifter för dem som reser inom EU gavs i en 
proposition (prop. 2015/16:92). Regeringen har också arbetat aktivt i 
EU-förhandlingar för att lösa problemet med höga roamingavgifter 
inom EU. Roamingavgifter på konsumentnivå inom EU ska vara helt 
avskaffade i juni 2017.

Minskat torskfiske i Östersjön
Under året har regeringen arbetat för att minska torskfisket i Östersjön 
samt att fiskemöjligheter och kvoter ska beslutas i enlighet med EU:s 
gemensamma fiskeripolitik. Vid EU:s jordbruks- och fiskeministrars 
rådsmöte i oktober fastställdes kvoter och fiskemöjligheter för 2017. 
Beslutet innebär bland annat att torskfisket i både västra och östra 
Östersjön ska minskas väsentligt. 

Möjligheter för unga och innovativa företag att växa i Sverige 
Fristående, yngre och innovativa företag, så kallade startups, skapar 
jobb och välfärd samt är en innovationsmotor i samhället. För att möta 
behov av kompetens och kapital har regeringen arbetat med att säker-
ställa att ramvillkor och insatser stödjer dessa företag så de kan växa 
och vara internationellt konkurrenskraftiga. Regeringen har också initi- 
erat kunskapsutveckling och informationsinsatser om immateriella till- 
gångar, som utgör en allt större del av företagens värde.
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Nystart för nollvisionen 
Regeringen har beslutat om en nystart för nollvisionen, som innebär  
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ett inriktnings- 
dokument för svensk trafiksäkerhetspolitik har presenterats och tre 
utredningsuppdrag har initierats. Innehållet i nystarten togs fram i 
dialog med organisationer, myndigheter och aktörer som påverkar 
trafiksäkerheten genom sin verksamhet. 

Satsningar för fler bostäder 
I mars 2015 presenterade regeringen ett bostadspaket med bland annat 
stöd för byggande och renovering av hyresrätter samt en bonus till kom- 
muner för ökat bostadsbyggande. I juni 2016 aviserade regeringen 22 
åtgärder för ökat bostadsbyggande. Bland annat tillsattes en kommitté 
(dir. 2017:22) för en grundlig översyn av byggreglerna och samordnare 
med uppdrag att se över arbetskraftsbehovet i byggbranschen. 

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige
I början av året presenterade regeringen nyindustrialiseringsstrategin 
Smart industri. Strategin ska stärka industrins konkurrenskraft och 
göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Samtal med  
industrins företrädare har skett löpande och en handlingsplan har 
presenterats. Tillsammans med bland annat OECD arrangerades  
en internationell konferens på temat. 

Staten tar samlat ansvar för järnvägsunderhållet
Regeringen har beslutat att möjliggöra att staten tar det samlade ansvaret 
för kontroll och utförande av underhåll inom den statliga järnvägen. 
Regeringen gav Trafikverket ett uppdrag i tre delar som bland annat 
omfattar att presentera åtgärder för övertagande och genomförande i 
egen regi av tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesikt-
ning av järnvägsnätet.

Strategiska samverkansprogram för stärkt  
innovations- och konkurrenskraft
Fem samverkansprogram för att stärka Sveriges globala innovations- 
och konkurrenskraft initierade regeringen under året. Programmen 
bygger på samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och akade-
min inom områdena för nästa generation resor och transporter, smarta 
städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad 
industri och nya material. 
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Stärkta förutsättningar att leva och arbeta i hela landet 
Ytterligare en miljard kronor till utbyggnad av bredband på landsbygden 
beslutades av regeringen under året, liksom en satsning på att säkra  
tillgång till grundläggande statlig service oavsett var i landet man bor. 
Regeringen beslutade också om ett stöd på 35 miljoner kronor per  
år under fyra år till kommersiell service i glesbygdsområden som är 
särskilt sårbara och utsatta. 

Sveriges första nationella skogsprogram
Arbete för att ta fram ett nationellt skogsprogram påbörjades 2015 och 
har fortsatt under året. De fyra arbetsgrupperna i programmet presen-
terade sina underlagsrapporter som sedan skickades ut på remiss. Syftet 
med det nationella skogsprogrammet är att det ska bidra till jobb, håll- 
bar tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi.
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Socialdepartementet
Under 2016 ansvarade Socialdepartementet för  
frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård,  
socialförsäkring, jämställdhet och idrott. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under  
året 270 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Arbete för friskare arbetsplatser 
Regeringen presenterade flera åtgärder och förslag i åtgärdsprogram-
met för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, bland annat ett förslag 
om ett så kallat partsspår med parterna på arbetsmarknaden för minsk- 
ade sjuktal. Parterna har presenterat avsiktsförklaringar. Regeringen 
slöt även en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) för att stärka hälso- och sjukvårdens roll i att främja sjukskrivnas 
återgång i arbete.

E-hälsa – digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg ska 
fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) ställde sig bakom en gemensam vision 
om e-hälsa med målsättningen att Sverige 2025 ska vara världsledande 
på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Ett förslag 
till nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) färdigställdes som ett led  
i arbetet.

Förnyad strategi för ANDT-politiken 
I en skrivelse (skr. 2015/16:86) till riksdagen redogjorde regeringen för 
en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dop-
nings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016–2020. 
Arbetet med strategin ska bidra till regeringens mål om att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Handlingsplan till skydd för barn 
En uppdaterad handlingsplan (skr. 2015/16:192) till skydd för barn mot 
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp beslutades av 
regeringen. Planen för 2016–2018 innehåller åtgärder för att förebygga, 
skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt 
lagföra gärningsmän. Regeringen har dessutom förstärkt den sociala 
barn- och ungdomsvården med en miljard kronor under fyra år.
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Insatser för jämlik och tillgänglig vård 
Regeringen genomför ett flertal satsningar för att göra vården mer 
jämlik och tillgänglig, bland annat en satsning på att korta väntetiderna 
i cancervården. Det görs också satsningar för att underlätta för hälso- 
och sjukvårdens kompetensförsörjning och för att förbättra vårdens 
arbete med kvinnors hälsa. 

Jämställdhetspolitisk skrivelse och strategi  
mot mäns våld mot kvinnor 
Regeringen överlämnade en jämställdhetspolitisk skrivelse  
(skr. 2016/17:10) till riksdagen. I skrivelsen presenterade regeringen 
inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genom-
förande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för  
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny  
delmålsstruktur. 

Ny jämställdhetsmyndighet och satsning  
på jämställdhetsintegrering 
I den jämställdhetspolitiska skrivelsen (skr. 2016/17:10) aviserade reger-
ingen att en jämställdhetsmyndighet inrättas, med uppgift att bidra till 
ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Regeringen 
införde också två nya jämställdhetspolitiska delmål: jämställd utbild-
ning och jämställd hälsa. 

Pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv 
Som ett led i det långsiktiga arbetet med att göra pensionssystemet  
mer jämställt presenterade Pensionsgruppen en skrivelse (Ds 2016:19) 
där pensionssystemet granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Pensions-
gruppen består av företrädare för de sex partier (Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemo-
kraterna) som ställt sig bakom pensionsöverenskommelsen. 

Trygghet och jämlikhet för äldre
I budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) föreslog regeringen 
flera satsningar riktade mot äldre, bland annat ökad kvalitet och stärkt 
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Ett nytt investeringsstöd 
för äldreboenden infördes 2016. Regeringen föreslog även att det så 
kallade allmänna tandvårdsbidraget ska höjas för personer mellan 65 
och 74 år.
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Åtgärder mot psykisk ohälsa 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slöt en  
ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan. Den nation- 
ella samordnaren inom området gavs i uppdrag (dir. 2016:106) att se 
över tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.  
Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att sammanställa kunskap  
över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa. 

Översyn av föräldraförsäkringen
En särskild utredare (dir. 2016:10) fick i uppdrag att se över och föreslå 
åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till 
jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även 
fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn. Åtgärderna ska även 
underlätta för olika familjekonstellationers möjligheter att använda 
föräldraförsäkringen.
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Utbildningsdepartementet
Under 2016 ansvarade Utbildningsdepartementet 
bland annat för regeringens utbildnings-, forsknings- 
och ungdomspolitik. I departementet (inklusive  
kommittéer) tjänstgjorde under året 238 personer.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
En särskild utredare (dir. 2016:76) fick i uppdrag att lämna förslag som 
syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer 
och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredaren ska bland annat 
se över legitimations- och behörighetsreglerna.

En mer jämlik skola 
Regeringen genomförde flera insatser för att minska resultatskillnaderna 
i den svenska skolan samt för att höja resultaten i skolor med låga studie- 
resultat och tuffa förutsättningar. Bland annat gavs huvudmän för 
sådana skolor möjlighet att söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster 
och enskilda huvudmän fick möjlighet att inrätta en särskild urvalskvot 
för nyanlända elever.

Fler nyanlända elever ska bli behöriga till gymnasieskolan 
En särskild utredare (dir. 2016:67) fick i uppdrag att föreslå hur ut- 
bildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans 
senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå 
behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredaren ska 
bland annat ge exempel på hur behov och förutsättningar hos elever 
med kort skolbakgrund kan mötas.

Gymnasieutbildning för alla
Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gym- 
nasieutbildning. Med utgångspunkt i detta har Gymnasieutredningen 
gjort en bred genomlysning av olika frågor och områden inom gymnasie- 
skolan och därefter presenterat förslag på åtgärder (SOU 2016:77).

Initiativ för ett attraktivt läraryrke 
För att möta lärarbristen på kort sikt samt stärka läraryrkets status och 
attraktivitet på längre sikt tog regeringen i början på mandatperioden 
initiativ till en nationell samling för läraryrket. Under 2016 fokuserade 
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detta arbete bland annat på lärarlönelyftet, kvalitetssatsningar på  
lärarutbildningarna, fler vägar till läraryrket och kompetensutveck- 
ling för lärare.

Insatser för att stärka yrkesutbildningarnas  
kvalitet och attraktionskraft 
För att bryta trenden av sjunkande intresse bland unga för de gymnas- 
iala yrkesutbildningarna genomfördes insatser för att stärka utbildning-
arnas kvalitet och attraktionskraft. Flera av insatserna genomfördes i 
samarbete med parterna på arbetsmarknaden, bland annat digitala kam- 
panjer riktade till unga. Skolverket fick i uppdrag att fördela statsbidrag 
till satsningar på fler yrkeslärare med rätt behörighet och förbättrad 
samverkan mellan skola och arbetsliv samt att utveckla det arbetsplats-
förlagda lärandet. 

Komplettering och validering av utländsk utbildning 
Regeringen gav flera universitet och högskolor i uppdrag att bygga  
upp kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning 
inom flera olika områden. Regeringen lämnade också en rad förslag  
för ökad effektivitet och tillgänglighet i valideringen av bland annat 
utländsk utbildning. Satsningarna ska öka möjligheterna för personer 
med utländsk utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar  
och stärkt konkurrenskraft  
I en proposition (prop. 2016/17:50) till riksdagen presenterade reger-
ingen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspek-
tiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Målet är att Sverige ska 
vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en 
ledande kunskapsnation. 

Kunskapslyft ska ge fler möjlighet till utbildning 
Ett nytt kunskapslyft för Sverige ska ge fler människor möjlighet att ta 
del av utbildning. Genom satsningen ska utbildningskvaliteten stärkas 
och ett stort antal nya utbildningsplatser skapas. Under 2016 har reger-
ingen bland annat skapat fler platser på yrkeshögskolan (prop. 2015/16:1), 
infört en modell för regionalt yrkesvux (SFS 2016:937) och en rätt till 
behörighetsgivande utbildning inom komvux (prop. 2016/17:5).
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Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 
För att förstärka och utveckla elevhälsan samt öka tillgången till special- 
pedagogiskt stöd i skolan införde regeringen ett nytt statsbidrag för 
personalförstärkning och fortbildning inom elevhälsa och specialpeda-
gogik. Efter att kommunerna sökt bidrag för höstterminen 2016 kunde 
de anställa 667 personer.

Utökat ekonomiskt stöd för asylsökande elevers skolgång 
Regeringen höjde kommunernas schablonersättning för asylsökande 
barns skolgång med 50 procent. Den höjda ersättningen ska ge kom-
munerna bättre förutsättningar att ordna ett bra mottagande för asyl- 
sökande barn och kunna erbjuda en god utbildning till asylsökande 
elever. Ersättningen kan användas till introduktion i grundskola, 
gymnasieskola eller förskola.
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Utrikesdepartementet
Under 2016 ansvarade Utrikesdepartementet  
för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.  
Till Utrikesdepartementet hör drygt 100 ambassader 
och konsulat i utlandet. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året 1 265 personer, 
varav 534 var placerade på utlandsmyndigheterna. 
Därutöver var cirka 1 400 personer lokalt anställda 
vid utlandsmyndigheterna.

Under 2016 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Aktiv roll i konfliktförebyggande och krishantering 
Regeringen beslutade att utarbeta en ny flerårig biståndsstrategi för  
Irak som syftar till stabilisering i landet efter att Daesh har bekämpats. 
Stödet till Syrien var omfattande och inbegrep bland annat en flerårig 
biståndsstrategi och stöd till förhandlingarna för en politisk lösning på 
konflikten. I april antogs Stockholmsdeklarationen om att förebygga 
konflikter och bygga varaktig fred på ett högnivåmöte under värdskap  
av biståndsministern.

Det humanitära året  
I maj deltog regeringen i det första humanitära världstoppmötet The 
World Humanitarian Summit i Istanbul. Där enades världens största 
humanitära givare och genomförandeaktörer om åtaganden som syftar 
till att göra det humanitära responssystemet mer effektivt, transparent 
och inkluderande. Majoriteten av Sveriges humanitära bistånd gick till 
Syrien, Sydsudan, Irak, Afghanistan, Jemen, Demokratiska republiken 
Kongo och Somalia.

Feministisk utrikespolitik med fokus på  
globala jämställdhetsutmaningar 
Arbetet utgick från handlingsplanen för den feministiska utrikes- 
politiken 2015–2018. Under året låg fokus på att stärka kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter i humanitära situationer, bekämpa våld 
mot kvinnor i konflikt och postkonflikt, verka för kvinnors aktörskap i 
fredsprocesser och i arbetet för hållbar utveckling, kvinnors ekonomiska 
egenmakt samt på att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för unga.
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Forum för ungas engagemang för global utveckling 
Utrikesdepartementet tog initiativ till den internationella kampanjen 
#FirstGeneration, i syfte att stärka det internationella arbetet för  
Agenda 2030 och få unga engagerade i FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. Under ett forum i Stockholm uppmärksammades insatser 
som inspirerat och engagerat unga i frågor som rör rättvis och hållbar 
utveckling, fred och klimatarbete. 

Främjande för tillväxt och jobb
Regeringens exportstrategi innehåller satsningar på 22 prioriterade 
områden, varav flertalet påbörjades under året. Inom Regeringskansliet 
genomfördes flera möten och resor med målet att främja svensk export 
i utlandet och utländska investeringar. Det skapades lokala Team 
Sweden-kretsar i utlandet med ansvar för främjandefrågor. I sex län  
har det inrättats regionala exportcenter som ska stödja företag som  
vill ut på exportmarknaden. 

Fördjupat samarbete i EU och närområdet
Regeringen arbetade aktivt med att främja säkerhet i samverkan med 
andra länder och organisationer. I uppföljningen av EU:s globala strategi 
drev regeringen på arbetet med att stärka den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken i EU. Sverige var drivande inom EU, OSSE och 
FN för stöd till Ukraina efter Rysslands illegala annektering av Krim 
och militära aggression mot landet.  

Förstärkt digitaliseringsagenda i EU 
Sverige var pådrivande i arbetet att skapa bättre förutsättningar för 
digitalisering i EU. Efter ett svenskt initiativ bildades i september den 
så kallade Digital 9-gruppen (D9) med uppgift att driva agendan fram-
åt för de digitala frågorna i unionen. D9 är tänkt som en politisk platt-
form för samverkan och utspel medlemsstaterna emellan och gentemot 
EU:s institutioner. 
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Globalt engagemang 
Under våren intensifierades arbetet för en svensk plats i FN:s säker- 
hetsråd och i juni röstades Sverige in som icke-permanent medlem för 
perioden 2017–2018. För att ge ökat fokus på nedrustning tillsattes  
en särskild nedrustningsambassadör som bland annat leder Sveriges 
delegation vid förhandlingen om ett förbud mot kärnvapen. Nya 
ambassader öppnades i Lima, Manila och Tunis och det fattades 
beslut om att öppna en ny ambassad i Beirut. 

Nytt policyramverk för biståndet 
Regeringen överlämnade en skrivelse (skr. 2016/17:60) till riksdagen 
om ett nytt policyramverk som anger inriktningen för svenskt utveck-
lingssamarbete och humanitärt bistånd. Ramverket tar avstamp i 
Agenda 2030 samt lyfter fram växande globala utmaningar. Policy-
ramverket knyter arbetet med att bekämpa fattigdom till dimensionerna 
för hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 

Satsningar på fri och rättvis handel 
Regeringen verkade för att EU:s medlemsländer skulle underteckna 
frihandelsavtalet om ekonomi och handel (CETA) med Kanada. 
Genom avtalet avskaffas tullar på varor och handelshinder minskar. 
Engagemanget för det multilaterala handelssystemet var fortsatt starkt. 
I styrdokument för utvecklingssamarbetet underströks vikten av att 
verka för fri och rättvis handel.

Strategi för arbetet med mänskliga rättigheter 
Regeringen presenterade två skrivelser till riksdagen. Den ena  
(skr. 2016/17:29) innehöll en ny strategi för det nationella arbetet med 
mänskliga rättigheter. Den andra (skr. 2016/17:62) angav inriktningen 
för arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens prin-
ciper i utrikespolitiken. Regeringen återinrättade en fristående ambas-
sadör med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer samt tillsatte en ambassadör mot människohandel.
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Regeringskansliets  
interna utvecklingsarbete
Verksamheten i Regeringskansliet kräver att arbetet 
kontinuerligt vidareutvecklas, att medarbetarnas 
kompetens möter verksamhetens behov och att det 
finns ett effektivt internt administrativt stöd. Utveck-
lingen av Regeringskansliets arbetsformer med digital- 
iserat processtöd är ett prioriterat område.

Under året har mobiliteten utvecklats genom förbättrad åtkomst till 
e-post, dokumenthanteringsstöd och intranät från mobila arbetsverk-
tyg. Registratorsverksamheten i Regeringskansliet har samordnats för 
att bland annat skapa enhetligare och effektivare arbetssätt för registre-
ring av allmänna handlingar. Utvecklingen av e-arkivering har fortsatt 
under året bland annat genom att fler handlingar görs tillgängliga via 
Regeringskansliets diarieföringssystem. Ett arbete pågår för att kunna 
kungöra lagar och förordningar elektroniskt i Svensk författnings- 
samling på en särskild webbplats som regeringen ansvarar för. På så  
sätt blir det möjligt för var och en att enkelt och kostnadsfritt få tillgång 
till gällande lagar och förordningar via internet. Inom personalområdet 
pågår utveckling av ett samordnat praktikantprogram och ett arbete 
med effektivisering av personaladministrationen har startats. Inom 
kommunikationsområdet har utveckling inom bland annat den interna 
informationshanteringen genomförts med fokus på användning av 
digitala källor. Inom stöd och service pågår ett utvecklingsarbete för att 
ansluta Regeringskansliet till Statens servicecenters lönetjänst. För att 
ha en god förmåga att förebygga och hantera säkerhetshot har ett 
arbete inletts för att etablera nya arbetssätt och för att organisatoriskt 
samla säkerhetsverksamheten i Regeringskansliet. Inom fastighetsom-
rådet har principer för Regeringskansliets långsiktiga lokalförsörjning 
tagits fram.
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Statsrådsberedningen Stefan Löfven (S), statsminister
Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister

Arbetsmarknadsdepartementet Ylva Johansson (S),  
arbetsmarknads- och etableringsminister

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

Försvarsdepartementet Peter Hultqvist (S), försvarsminister

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

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

Miljö- och energidepartementet Karolina Skog (MP), miljöminister

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

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

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

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

Sveriges regering 2016
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. 
Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering.

Sedan den 3 oktober 2014 styrs Sverige av en regering bestående av 
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).
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Avgångna statsråd under 2016
Kristina Persson (S), minister för strategi- och framtidsfrågor samt  
nordiskt samarbete, SB, 2014–2016. 
Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister, vice statsminister, M, 2014–2016. 
Mehmet Kaplan (MP), bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, N, 2014–2016. 
Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, U, 2014–2016. 
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Appendix:  
Regeringskansliet i siffror
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Innehåll
1. Lagstiftningsprocessen
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
3. Regeringsärenden m.m.
4. EU-arbete och internationellt arbete
5. Extern kommunikation
6. Särskilda projekt och program
7. Internt stöd och utvecklingsarbete

Förkortningar och förklaringar
SB  Statsrådsberedningen
A  Arbetsmarknadsdepartementet 
Fi  Finansdepartementet 
Fö Försvarsdepartementet
Ju  Justitiedepartementet
Ku  Kulturdepartementet
L  Landsbygdsdepartementet
M  Miljö- och energidepartementet
N  Näringsdepartementet
S  Socialdepartementet
U  Utbildningsdepartementet
UD  Utrikesdepartementet
FA Förvaltningsavdelningen

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

Om raden är tom existerade inte departementet det  
redovisade året. 
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Inledning
Förändringar i omvärlden har inneburit en allt högre komplex- 
itet och krav på snabbare hantering. En löpande omprövning av  
Regeringskansliets uppgifter har samtidigt lett till att vissa beslut och 
förvaltningsärenden lagts ut på andra myndigheter. Jämförelser över  
tid och mellan departement måste göras med försiktighet. Detta då 
sakfrågor ibland flyttas mellan departementen och departement  
ombildas, framför allt i samband med regeringsombildningar. 

Ett exempel är den regeringsombildning som ägde rum i maj 2016.  
Då tillträdde tre nya statsråd och två statsråd entledigades.
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1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar.  
Majoriteten av lagförslagen initieras av regeringen.

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en utredning 
eller en kommitté som får i uppdrag att utreda en viss fråga genom att ta 
fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Utredningen eller 
kommittén får sina instruktioner genom kommittédirektiv. Under 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 eller en kommitté med 
kommittédirektiv tillsätts för en begränsad tid.

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

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

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

En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen  
i ett riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och publicerar 
regeringen därefter den nya lagen. Författningar kungörs i Svensk  
författningssamling, SFS.
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Det förekommer att regeringen redovisar sin inställning i vissa frågor 
för riksdagen utan att samtidigt lämna några lagförslag. Sådana redo-
visningar kallas skrivelser. Propositioner och skrivelser trycks alltefter-
som de beslutas.

Läs mer om lagstiftningsprocessen på www.regeringen.se.

Tjänstgörande i kommittéer

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 14 14 17 11 18

Finansdepartementet 49 46 52 53 58

Försvarsdepartementet 8 8 7 2 8

Justitiedepartementet 45 57 72 47 59

Kulturdepartementet 12 7 10 35 21

Landsbygdsdepartementet 3 4 7

Miljö- och energidepartementet 21 20 18 17 24

Näringsdepartementet 31 46 56 52 25

Socialdepartementet 65 70 76 47 47

Utbildningsdepartementet 31 42 42 40 48

Utrikesdepartementet 2 7 11 10 11

Regeringskansliet 281 321 368 315 318

Andel kvinnor/män 62/38 59/41 62/38 62/38 64/36

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 5 7 14 5 6

Finansdepartementet 19 20 30 27 22

Försvarsdepartementet 8 5 5 4 2

Justitiedepartementet 28 25 39 26 32

Kulturdepartementet 3 4 3 9 9

Landsbygdsdepartementet 2 4 1

Miljö- och energidepartementet 7 4 6 6 6

Näringsdepartementet 9 13 12 14 6

Socialdepartementet 28 28 35 15 14

Utbildningsdepartementet 21 15 19 25 16

Utrikesdepartementet 3 2 2 6 4

Regeringskansliet 133 127 166 137 117
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Förteckning över kommittédirektiv och tilläggsdirektiv
Av förteckningen framgår årets kommitté- och tilläggsdirektiv.  
Numreringen hör ihop med den löpande årsserien. Inom parentes anges  
kommitténs beteckning i de fall sådan tilldelats vid den tidpunkt  
förteckningen sammanställdes.

Arbetsmarknadsdepartementet

2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) 
2016:2 Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (A 2016:02) 
2016:56  Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och  

Arbetsförmedlingens uppdrag (A 2016:03) 
2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) 
2016:79  Tilläggsdirektiv till Utredningen om nationellt centrum för kunskap om och  

utvärdering av arbetsmiljö (A 2016:02) 
2016:112 Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) 

Finansdepartementet

2016:18 Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (Fi 2016:01) 
2016:26  Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av möjligheter till föräldraledighet  

för statsråd (Fi 2015:10) 
2016:33 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) 
2016:34  Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och  

ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02) 
2016:39 Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) 
2016:48 Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) 
2016:51 Tillit i styrningen (Fi 2016:03) 
2016:53  Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn  

av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04) 
2016:55 Tilläggsdirektiv till Paketreseutredningen (Fi 2015:08) 
2016:58 Översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) 
2016:59  Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter,  

avgifter och privat kapital (Fi 2016:05) 
2016:60  En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från  

välfärdssystemen (Fi 2016:07) 
2016:61 Utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) 
2016:70 Gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) 
2016:84 Ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11) 
2016:88 Beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) 
2016:91 Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12) 
2016:96 Tilläggsdirektiv till Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03) 
2016:97  Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster  

i en samverkande förvaltning (N 2016:01) 
2016:98 Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning (Fi 2016:13) 
2016:109 Gröna obligationer (Fi 2016:14) 
2016:114 Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen 

Försvarsdepartementet

2016:103 Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga (Fö 2016:01)
2016:110 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (Fö 2016:02)
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Justitiedepartementet

2016:4  Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller  
delvis offentligt finansierade ( Ju 2016:01)

2016:5 Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna ( Ju 2016:02)
2016:8 Lagliga vägar för att söka asyl i EU ( Ju 2016:05)
2016:11 Tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén ( Ju 2014:17)
2016:12 Tilläggsdirektiv till Integritetskommittén ( Ju 2014:09)
2016:13 Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning ( Ju 2014:14)
2016:15  Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar  

av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde ( Ju 2016:04)
2016:16 Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen ( Ju 2015:03)
2016:20 Moderna regler om beslag och husrannsakan ( Ju 2016:08)
2016:21  Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning,  

brottmålshantering och straffverkställighet ( Ju 2016:06)
2016:22 Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar ( Ju 2016:07)
2016:28 Villkorlig frigivning ( Ju 2016:09)
2016:29  Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet  

i nätverk och informationssystem ( Ju 2016:11)
2016:30 Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier ( Ju 2014:15)
2016:31 En modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål ( Ju 2016:10)
2016:35 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning ( Ju 2014:22)
2016:36 Hemlig dataavläsning ( Ju 2016:12)
2016:38 Skyddet för företagshemligheter ( Ju 2016:13)
2016:42  Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred  

och säkerhet som Sverige deltar i ( Ju 2016:14)
2016:46  Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden  

för att förhindra och bekämpa terrorism ( Ju 2014:26)
2016:47 Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 ( Ju 2016:15)
2016:54  Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning  

och integritetsskydd ( Ju 2015:14)
2016:57  Genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet  

om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn ( Ju 2016:16)
2016:69 Genomförande av avtalen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige ( Ju 2016:17)
2016:72  Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares  

ställning på arbetsmarknaden ( Ju 2015:13)
2016:74 EU-bodelning ( Ju 2016:19)
2016:75 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet ( Ju 2016:18)
2016:89 Rekryteringen av ordinarie domare ( Ju 2016:20)
2016:92  Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning  

eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats ( Ju 2016:21)
2016:100 En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion ( Ju 2016:22)
2016:113 En modern reglering av godstransporter till sjöss 
2016:115  Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra  

samhällsnyttiga funktioner ( Ju 2016:23)

Kulturdepartementet

2016:14 Tilläggsdirektiv till Medieutredningen (Ku 2015:01)
2016:43  Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin  

mot våldsbejakande extremism ( Ju 2014:18)
2016:44 Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen (Ku 2015:02)
2016:62 Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)
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2016:73  En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter  
och minoritetsspråk (Ku 2016:02)

2016:78 Läsfrämjande insatser i och utanför skolan (Ku 2016:03)
2016:93 Konstnärernas villkor (Ku 2016:04)
2016:102 Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05)
2016:111 Radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)

Miljö- och energidepartementet

2016:3  Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja  
en cirkulär ekonomi (M 2016:01)

2016:23 En effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation (M 2016:03) 
2016:25 Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor (M 2016:02)
2016:32 Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner (M 2016:04)
2016:66 Initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
2016:90 Tilläggsdirektiv till Klimatanpassningsutredningen (M 2015:04)

Näringsdepartementet

2016:17  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en rättslig översyn  
av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08)

2016:27  Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpassning till nya förutsättningar  
för taxi och samåkning (N 2015:05)

2016:37  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utökad beslutanderätt  
för Konkurrensverket (N 2015:03)

2016:68 Energisparlån (N 2016:02)
2016:83 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (N 2016:04)
2016:85 Samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)

Socialdepartementet

2016:9 En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (S 2016:01)
2016:10  Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av  

föräldraförsäkringen (S 2016:02)
2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (S 2016:03)
2016:41 En ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04)
2016:52  Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar  

av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (S 2016:05)
2016:64 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m. (S 2015:05)
2016:80 Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor (S 2016:06)
2016:81 Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)
2016:95 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (S 2016:07)
2016:99 Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08)
2016:104  Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål  

om socialförsäkring (S 2016:09)
2016:105 Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
2016:106  Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser  

inom området psykisk hälsa (S 2015:09)
2016:108 Inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)
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Utbildningsdepartementet 

2016:6  Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med 
 vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)

2016:7 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
2016:19 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
2016:24 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (U 2016:01)
2016:45  Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan  

klinisk forskning och hälso- och sjukvård (U 2016:02)
2016:50  Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro –  

en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11) 
2016:63 Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (U 2016:03)
2016:65 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U 2016:04)
2016:67 Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05)
2016:76 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06)
2016:82 Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) 
2016:86 Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)
2016:87  Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om  

oredlighet i forskning (U 2015:07)
2016:107  Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och  

undervisning på entreprenad (U 2015:09)
2016:116 Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
2016:117 Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)

Utrikesdepartementet

2016:49  Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter och  
sanktionsmöjligheter (UD 2016:01)

2016:71 Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)
2016:94  Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga 

åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism (UD 2015:04)
2016:101  Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang  

i Afghanistan (UD 2015:02)

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

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

Antal SOU

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 8 1 10 4 2

Finansdepartementet 13 12 14 24 18

Försvarsdepartementet 2 7 6 2 4

Justitiedepartementet 23 19 19 22 23

Kulturdepartementet 7 3 3 6 9

Landsbygdsdepartementet - 2 3

Miljö- och energidepartementet 6 7 7 3 4

Näringsdepartementet 12 9 10 18 12

Socialdepartementet 15 16 13 18 8

Utbildningsdepartementet 9 11 6 10 12

Utrikesdepartementet - - 1 2 2

Regeringskansliet 95 87 92 109 94

Antal Ds

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 1 5 1 - -

Arbetsmarknadsdepartementet 5 5 2 4 5

Finansdepartementet 6 8 4 5 1

Försvarsdepartementet - 2 1 1 -

Justitiedepartementet 18 29 18 18 17

Kulturdepartementet 3 1 3 4 2

Landsbygdsdepartementet 4 1 2

Miljö- och energidepartementet 2 1 2 1 2

Näringsdepartementet 3 3 1 7 3

Socialdepartementet 16 13 12 18 13

Utbildningsdepartementet - 7 - 2 3

Utrikesdepartementet 2 2 - - 1

Regeringskansliet 60 77 46 60 47



54Regeringskansliets årsbok 2016

Förteckning över SOU och Ds
Förteckningen visar utredningar som publicerats i SOU respektive Ds.  
Numreringen inom parentes hör ihop med den löpande årsserien. 

SOU 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Genomförande av sjöfolksdirektivet. [50]
Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. [51]

Finansdepartementet 

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism –  
fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. Del 1 + 2. [8]
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94  
samt en internationell jämförelse. [15]
Föräldraledighet för statsråd? [20]
Beskattning av incitamentsprogram. [23]
En ändamålsenlig kommunal redovisning. [24]
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. [31]
Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon. [33]
En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad. [45]
Regional indelning – tre nya län. [48]
Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. [53]
Ny paketreselag. [56]
Fokus premiepension. [61]
En översyn av överskottsmålet. [67]
Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. [75]
Skatt på finansiell verksamhet. [76]
Ordning och reda i välfärden. [78]
En svensk flygskatt. [83]
Ny resegarantilag. [84]

Försvarsdepartementet 

En robust personalförsörjning av det militära försvaret. [63]
Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete. [64]
Logistik för högre försvarsberedskap. [88]
Forskning och utveckling på försvarsområdet. [90]

Justitiedepartementet 

Integritet och straffskydd. [7]
Olika vägar till föräldraskap. [11]
EU:s reviderade insolvensförordning m.m. [17]
En ny strafftidslag. [18]
Revisorns skadeståndsansvar. [34]
Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd. [37]
Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning. [39]
Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en  väpnad konflikt till stöd för en  terroristorganisation. [40]
Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritets kommittén. [41]
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Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn  
genom köp av sexuell handling, m.m. [42]
Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet. [43]
Färre i häkte och minskad isolering. [52]
Ändrade mediegrundlagar. Del 1 + 2. [58]
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. [60]
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. [65]
Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. [68]
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. [70]
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. [71]
Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk. [74]
En känneteckensrättslig reform. [79]
Ett modernare utsökningsförfarande. [81]
En översyn av lagstiftningen om företagsbot. [82]
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. [91]

Kulturdepartementet 

Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]
EU på hemmaplan. [10]
Palett för ett stärkt civilsamhälle. [13]
Människorna, medierna & marknaden – Medieutredningens forskningsantologi  
om en demokrati i förändring. [30]
Kraftsamling mot antiziganism. [44]
En inkluderande kulturskola på egen grund. [69]
En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar. [80]
Bättre skydd mot diskriminering. [87]
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nationell samordning och kommunernas ansvar. [92]

Miljö- och energidepartementet 

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016. Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar. [16]
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. [21]
Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. [22]
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Del 1 + 2, bilaga med underlagsrapporter. [47]

Näringsdepartementet 

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. [1]
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. [3]
På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling,  
möjligheter och utmaningar. [26]
Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. [27]
Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet. [28]
En trygg dricksvattenförsörjning. Del 1 + 2 och sammanfattning. [32]
En utökad beslutanderätt för Konkurrens verket. [49]
Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle. [54]
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. [72]
Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter. [85]
Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon. [86]
För digitalisering i tiden. [89]
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Socialdepartementet 

Effektiv vård. [2]
Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. [6]
En översyn av tobakslagen. Nya steg mot ett minskat tobaksbruk. [14]
Barnkonventionen blir svensk lag. [19]
Det handlar om jämlik hälsa. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. [55]
Ökad insyn i välfärden. [62]
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. [73]
Klassificering av nya psykoaktiva substanser. [93]

Utbildningsdepartementet 

Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget. [4]
Plats för nyanlända i fler skolor. [9]
Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. [12]
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. [25]
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden. [29]
Vägen in till det svenska skolväsendet. [35]
Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. [38]
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för  
elever med vissa funktionsnedsättningar. [46]
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. [59]
Det stämmer! – ökad transparens och mer lika villkor. [66]
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och  
fullfölja en gymnasieutbildning. [77]
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. [94]

Utrikesdepartementet 

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbets tillstånd. [36]
Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. [57]

 
Ds 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. [6]
Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
– byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. [14]
Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. [21]
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. [35]
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension. [47]

Finansdepartementet 

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. [1]
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Justitiedepartementet 

Några frågor om offentlighet och sekretess. [2]
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta  
tredjelandsmedborgares ställning. [3]
Effektivare hyres- och arrendenämnder. [4]
Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU. [10]
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. [13]
Normgivningen inom åklagarväsendet m.m. [15]
Ersättning vid expropriation av bostäder. [16]
Otillåtna bosättningar. [17]
Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter. [22]
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning. [31]
Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. [32]
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. [34]
Bokföringsbrott i filialer. [36]
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. [37]
En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater. [39]
Elektroniska vägfraktsedlar. [42]
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. [45]

Kulturdepartementet 

Vissa frågor om kommersiell radio. [23]
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. [26]

Miljö- och energidepartementet 

Miljöbedömningar. [25]
Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear  
Safety. Sweden’s implementation of the obligations of the Convention. [30]

Näringsdepartementet 

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. [9]
Strada. Transportstyrelsens olycksdatabas. [20]
Frågor kring 2009 års renskötselkonvention. [27]

Socialdepartementet 

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. [5]
Tolktjänst för vardagstolkning. [7]
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. [8]
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. [11]
Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler. [18]
Jämställda pensioner? [19]
Driftsformer för universitetssjukhus. [28]
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. [29]
Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. [33]
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1. [40]
Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. [41]
Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige. [43]
Nationell läkemedelslista. [44]
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Utbildningsdepartementet

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. [12]
Validering med mervärde. [24]
En ny organisation för etikprövning av forskning. [46]

Utrikesdepartementet 

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser. [38]

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

http://www.regeringen.se
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Propositioner och skrivelser
Tabellen anger antal propositioner och skrivelser som lämnats till riksdagen 
respektive år.

Antal propositioner och skrivelser

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 4 5 3 3 3

Arbetsmarknadsdepartementet 11 6 9 7 4

Finansdepartementet 47 44 56 43 55

Försvarsdepartementet 6 4 6 5 5

Justitiedepartementet 26 44 58 39 45

Kulturdepartementet 2 4 3 7 5

Landsbygdsdepartementet 5 4 7

Miljö- och energidepartementet 9 4 9 13 15

Näringsdepartementet 31 23 25 20 18

Socialdepartementet 24 35 28 17 19

Utbildningsdepartementet 8 10 17 11 13

Utrikesdepartementet 14 15 17 14 13

Regeringskansliet 187 198 238 179 195
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Förteckning över propositioner och skrivelser
Förteckningen visar regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen,  
vilka ingår i en gemensam löpnummerserie. 

Statsrådsberedningen  

Skr. 2015/16:103 Kommittéberättelse 2016
Skr. 2015/16:115  Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Skr. 2015/16:75  Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet  

Prop. 2015/16:128  Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden

Skr. 2015/16:80  En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020
Skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
Skr. 2016/17:71   ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den  

formella ekonomin

Finansdepartementet  

Prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2015/16:105 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
Prop. 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti
Prop. 2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
Prop. 2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
Prop. 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
Prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
Prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar 
Prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Prop. 2015/16:141  Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
Prop. 2015/16:146  Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd  

för vissa utlänningar
Prop. 2015/16:159  Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Prop. 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
Prop. 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Prop. 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Prop. 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande
Prop. 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Prop. 2015/16:191  Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för  

Backaområdet i Göteborg
Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling
Prop. 2015/16:79 En ny tullag
Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav
Prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016
Prop. 2016/17:1  Budgetpropositionen för 2017
Prop. 2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
Prop. 2016/17:19  Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor 

och förhandsbesked om prissättning
Prop. 2016/17:2  Höständringsbudget för 2016
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Prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2016/17:26 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
Prop. 2016/17:3   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska  

långsiktiga investeringsfonder
Prop. 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
Prop. 2016/17:47  Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering  

på skatteområdet
Prop. 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
Prop. 2016/17:7  Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
Prop. 2016/17:8  Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
Skr. 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015
Skr. 2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr. 2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015
Skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
Skr. 2015/16:145  Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen 

samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
Skr. 2015/16:179  Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016
Skr. 2015/16:183  Återkallelse av skrivelsen Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna 

om uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35)
Skr. 2015/16:98  Redovisning av skatteutgifter 2016
Skr. 2016/17:23  Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
Skr. 2016/17:36   Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för  

staten 2015
Skr. 2016/17:38   Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna  

om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer
Skr. 2016/17:40  Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare
Skr. 2016/17:52  Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter
Skr. 2016/17:54  Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Försvarsdepartementet

Prop. 2015/16:122  Förslag om utvidgat bemyndigande för regeringen att sända väpnad  
styrka utomlands för utbildning

Prop. 2015/16:126  Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning  
i försvarsunderrättelseverksamhet

Prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Skr. 2016/17:70  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Justitiedepartementet  

Prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott
Prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
Prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
Prop. 2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
Prop. 2015/16:125 Skuldsanering – bättre möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Prop. 2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Prop. 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
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Prop. 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU
Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom
Prop. 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande
Prop. 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar
Prop. 2015/16:162 Revisorer och revision
Prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
Prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
Prop. 2015/16:177 Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Prop. 2015/16:180 En ny lag om personnamn
Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv
Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 
Prop. 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
Prop. 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
Prop. 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende
Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Prop. 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
Prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA
Prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
Prop. 2016/17:18 Falska polisbilar
Prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
Prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade
Prop. 2016/17:6   Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och  

europeiska politiska stiftelser
Prop. 2016/17:61  Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt  

bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
Skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet 
Skr. 2015/16:188  Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens  

tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
Skr. 2015/16:88  Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
Skr. 2016/17:42  Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
Skr. 2016/17:63   Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att  

ordna boenden till asylsökande
Skr. 2016/17:69  Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015
Skr. 2016/17:72  2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Kulturdepartementet  

Prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
Prop. 2015/16:135  Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja  

lika rättigheter och möjligheter
Prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
Prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Skr. 2016/17:29  Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter
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Miljö- och energidepartementet  

Prop. 2015/16:116 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
Prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020–2025
Prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser 
Prop. 2015/16:163 Elsäkerhet
Prop. 2015/16:166 Avfallshierarkin
Prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning
Prop. 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk
Prop. 2016/17:13  Anvisade elavtal 
Prop. 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris
Prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
Prop. 2016/17:66  Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet,  

konkurrenskraft och försörjningstrygghet
Prop. 2016/17:73 Funktionskrav på elmätare
Skr. 2015/16:169 Giftfri vardag
Skr. 2015/16:87   Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020  

samt klimatanpassning

Näringsdepartementet  

Prop. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador
Prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Prop. 2015/16:118 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
Prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Prop. 2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
Prop. 2015/16:186  Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen  

för alternativa drivmedel
Prop. 2015/16:189  Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter  

på inre vattenvägar
Prop. 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
Prop. 2015/16:91  Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om  

icke-automatiska vågar
Prop. 2015/16:92 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen 
Prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet
Prop. 2016/17:21  Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft  

och hållbar utveckling
Prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Prop. 2016/17:45  Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Prop. 2016/17:9  Konkurrensskadelag
Skr. 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
Skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
Skr. 2016/17:20  Riksrevisionens rapport om erfarenhet av OPS-lösningen för Arlandabanan

Socialdepartementet  

Prop. 2015/16:8  Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Prop. 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
Prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov 
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Prop. 2015/16:82  Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av  
EU:s tobaksproduktdirektiv

Prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel
Prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Prop. 2016/17:4  Ett reformerat bilstöd
Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag
Prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Skr. 2015/16:109 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin 
Skr. 2015/16:190  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under  

budgetåret 2015
Skr. 2015/16:192   Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering  

och sexuella övergrepp 
Skr. 2016/17:10  Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
Skr. 2016/17:39  Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel 
Skr. 2016/17:51  Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
Skr. 2015/16:86  En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

Utbildningsdepartementet  

Prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar
Prop. 2015/16:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik
Prop. 2015/16:173  Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och  

studiehandledning på modersmål
Prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor
Prop. 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap 
Prop. 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Prop. 2016/17:5  Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Skr. 2016/17:34  Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån
Skr. 2016/17:67  Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning

Utrikesdepartementet  

Prop. 2015/16:112  Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och  
dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan 

Prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 
Prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2016/17:33  Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute 

Support Mission i Afghanistan
Skr. 2015/16:114   Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med  

dubbla användningsområden
Skr. 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 
Skr. 2015/16:90  Nordiskt samarbete 2015
Skr. 2016/17:11   Regeringens skrivelse om verksamheten inom Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016
Skr. 2016/17:12   Regeringens skrivelse om verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. 

under helåret 2015 och första halvåret 2016 
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Lagar och förordningar
En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen  
i ett riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och kungör 
regeringen därefter den nya lagen.

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

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

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 6 6 7 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 58 57 56 51 57

Finansdepartementet 152 219 271 217 323

Försvarsdepartementet 18 17 43 21 15

Justitiedepartementet 207 283 508 277 360

Kulturdepartementet 21 30 36 46 23

Landsbygdsdepartementet 34 33 67

Miljö- och energidepartementet 59 77 74 99 133

Näringsdepartementet 150 110 230 134 210

Socialdepartementet 165 211 174 130 117

Utbildningsdepartementet 104 113 93 83 108

Utrikesdepartementet 21 21 24 9 21

Regeringskansliet 995 1 177 1 583 1 069 1 369

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.

Skr. 2016/17:53  Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
Skr. 2016/17:60  Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
Skr. 2016/17:62  Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik 
Skr. 2016/17:64   Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

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

www.lagrummet.se
http://www.regeringen.se
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2. Budgetprocessen och  
myndighetsstyrning 
Arbetet med statens budget börjar mer än ett år innan det aktuella 
budgetåret startar. I december redovisar Finansdepartementet  
prognoser för samhällsekonomins och de offentliga finansernas 
utveckling för regeringen. Under januari fortsätter Finansdeparte- 
mentet arbetet med att se över och uppdatera prognoserna över  
budgetens inkomster och utgifter på statens budget, statens låne- 
behov med mera. Samtidigt reviderar de övriga departementen  
prognoserna för sina respektive utgiftsområden och anslag. 

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

I mars hålls överläggningar om inriktningen för statens budget. 
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och statens budget för de 
kommande åren slås fast i den ekonomiska vårpropositionen som 
lämnas till riksdagen i april. Samtidigt lämnar regeringen en årsredo-
visning för staten för föregående år och en vårändringsbudget med 
bland annat förslag till ändrade anslag för det innevarande året. 

Den ekonomiska vårpropositionen fokuserar på riktlinjerna och 
utmaningarna för den ekonomiska politiken de kommande åren. 
Detaljerade förslag om nya reformer redovisas i normalfallet i höstens 
budgetproposition. Under våren genomförs möten med myndigheterna 
(myndighetsdialoger) där den politiska ledningen och myndighetens 
ledning går igenom myndighetens verksamhet från ett både bakåt-
blickade och framåtblickande perspektiv. Under våren och sommaren 
arbetar departementen med att fördela medel på enskilda anslag. 

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den  
20 september, utom under valår då den ska lämnas senast två veckor 
efter riksmötets öppnande. Om detta till följd av ett regeringsskifte 
inte är möjligt ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter 
det att en ny regering tillträtt. 
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Budgetpropositionen innehåller förslag till utgiftstak för statens  
utgifter. Utgiftstaket för ett budgetår beslutas tre år i förväg varför  
förslaget avser det tredje tillkommande året. Budgetpropositionen 
innehåller också förslag till preliminära utgiftsramar för de 27 utgifts-
områdena och preliminära inkomstberäkningar för det andra och 
tredje tillkommande budgetåret. Dessutom redovisas resultatet  
av föregående års verksamhet inom respektive utgiftsområde som 
underlag för budgetförslaget. 

Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen inleder departe-
menten arbetet med att ta fram regleringsbrev för sina respektive  
myndigheter. Riksdagen fattar beslut om ramarna för samtliga utgifts-
områden i november och därefter om belopp och ändamål för varje 
anslag i mitten av december. Därefter beslutar regeringen om regler- 
ingsbreven före årsskiftet.
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Statsbudgeten i sammandrag i miljarder kronor
I budgetprocessen hanteras drygt 917 miljarder kronor. I tabellerna nedan 
redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive inkomster under de 
senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2016 års struktur.

Siffrorna för 2016 är delvis prognos. Tidigare års prognossiffror är  
korrigerade.

2012 2013 2014 2015 2016

Inkomster 787,6 790,5 790,2 859,5 1 002,7

Utgifter m.m. 812,5 921,4 862,4 892,2 917,4

Statsbudgetens saldo -24,9 -130,9 -72,2 -32,7 85,3

Inkomster i miljarder kronor

2012 2013 2014 2015 2016

Direkta skatter på arbete 505,1 523,0 530,3 558,3 608,1

Indirekta skatter på arbete 440,0 449,4 463,4 491,5 532,3

Skatt på kapital 167,8 172,7 200,2 245,0 222,4

Skatt på konsumtion och insatsvaror 447,3 455,8 469,5 501,6 532,8

Skatt på import 5,3 5,2 5,8 6,3 6,1

Restförda och övriga skatter 2,9 11,6 7,1 7,6 15,9

Avgående poster, skatter till EU -5,3 -5,2 -5,8 -6,3 -6,1

Avgående poster, skatter till andra sektorer -777,8 -804,9 -831,9 -875,8 -920,0

Periodiseringar 17,0 -21,2 -23,4 -34,1 52,4

Inkomster av statens verksamhet 48,8 48,1 41,7 39,0 31,3

Inkomster av försåld egendom 0,3 20,8 0,2 0,1 0,2

Återbetalning av lån 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8

Kalkylmässiga inkomster 9,7 9,9 9,9 9,7 10,8

Bidrag m.m. från EU 9,8 10,3 11,9 9,7 11,0

Avräkningar m.m. i anslutning till  
skattesystemet -76,6 -78,7 -81,6 -85,8 -95,1

Utgifter som ges som krediteringar  
på skattekontot -8,0 -7,6 -8,0 -8,2 0,0

Totala inkomster 787,6 790,5 790,2 859,5 1 002,7
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Utgifter i miljarder kronor

Utgiftsområde 2012 2013 2014 2015 2016

1     Rikets styrelse 11,5 11,8 12,9 12,3 12,7

2     Samhällsekonomi och finansförvaltning 13,5 16,1 14,1 14,4 15,0

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

4     Rättsväsendet 38,2 39,3 40,2 40,4 42,3

5     Internationell samverkan 1,5 1,8 1,7 1,9 2,1

6     Försvar och samhällets krisberedskap 45,5 45,4 48,0 48,3 49,4

7     Internationellt bistånd 30,2 30,8 31,0 32,2 32,0

8     Migration 8,2 9,9 12,6 18,7 41,3

9     Hälsovård, sjukvård och social omsorg 58,7 59,0 61,6 65,0 63,4

10    Ekonomisk trygghet vid sjukdom  
och handikapp 94,9 96,4 99,0 102,6 105,6

11   Ekonomisk trygghet vid ålderdom 41,3 40,0 39,3 38,1 35,9

12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 75,6 78,5 80,8 82,9 86,1

13   Integration och jämställdhet 6,8 8,8 12,2 15,4 19,2

14   Arbetsmarknad och arbetsliv 66,6 69,7 66,9 65,0 72,5

15   Studiestöd 21,1 20,6 20,0 19,2 19,5

16   Utbildning och universitetsforskning 53,8 56,5 59,4 63,0 66,1

17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,3 12,7 12,8 13,3 13,9

18    Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik 1,0 1,0 1,1 1,1 3,1

19   Regional tillväxt 3,4 3,3 2,9 2,2 2,6

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

21   Energi 2,7 2,6 2,9 2,3 2,7

22   Kommunikationer 42,9 43,7 46,0 47,2 50,1

23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,4 16,0 16,2 13,4 15,9

24   Näringsliv 5,9 5,2 5,4 5,5 5,9

25   Allmänna bidrag till kommuner 85,1 88,9 93,6 102,0 93,3

26   Statsskuldsräntor m.m. 27,4 16,8 3,3 21,9 1,7

27   Avgiften till Europeiska unionen 31,5 37,4 41,6 44,2 30,3

Summa utgiftsområden 811,1 827,4 840,9 889,3 900,8

Kassamässig korrigering 0,4 -2,2 -0,5 -7,3 1,8

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m. 1,0 96,2 22,0 10,1 14,8

Totala utgifter 812,5 921,4 862,4 892,2 917,4
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Myndighetsstyrning
De statliga myndigheter som lyder under regeringen är regeringens främsta 
verktyg för förverkligandet av den politik som riksdag och regering har 
bestämt. Inriktningen för regeringens styrning är att den ska vara strategisk, 
långsiktig, verksamhetsanpassad och utgå från ett helhetsperspektiv och 
medborgarnas behov. Styrningen ska också balansera behovet av kontroll 
med tillit och förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. 

Den svenska förvaltningsmodellen innebär långtgående befogenheter för 
myndigheterna att själva bestämma hur de genomför sina uppgifter. Enligt 
myndighetsförordningen (2007:514) ansvarar myndighetens ledning inför 
regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och 
enligt gällande rätt och förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 
I förordningen anges en myndighetslednings ansvar, uppgifter och besluts-
förhet samt särskilda bestämmelser för de olika ledningsformerna.

Myndigheternas instruktioner är det huvudsakliga styrdokumentet för den 
långsiktiga och förutsebara styrningen av myndigheterna. I myndighetens 
instruktion regleras myndighetens uppgifter, ledningsform och andra 
förhållanden som är specifika för myndigheten. För vissa myndigheter är 
även den lagstiftning som finns inom ett verksamhetsområde av stor 
betydelse för hur myndigheten utformar och bedriver sin verksamhet. Om 
regeringen bedömer att det finns behov av att ytterligare styra myndighe-
ten i dess arbete under en kortare period sker detta oftast i myndigheter-
nas årliga regleringsbrev eller i form av särskilda regeringsbeslut. 

Ett annat viktigt styrverktyg för regeringen är beslut om anställning av 
myndighetschefer och överdirektörer samt beslut om förordnanden av 
ledamöter i myndighetsstyrelser, nämnder och insynsråd. 

En viktig del av myndighetsstyrningen är uppföljningen av myndigheternas 
verksamhet. Detta sker bland annat genom en årlig myndighetsdialog 
mellan företrädare för regeringen och myndighetens ledning.

Antal myndigheter under regeringen
Tabellen nedan visar antalet myndigheter som den 31 december respektive 
år lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. Utlandsmyndig- 
heter och kommittéer ingår inte i uppgifterna.
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Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 2 2 2 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 8 12 8 7 7

Finansdepartementet 13 13 13 45 45

Försvarsdepartementet 11 11 11 8 7

Justitiedepartementet* 123 123 123 19 19

Kulturdepartementet 23 24 23 28 26

Landsbygdsdepartementet 7 6 6

Miljö- och energidepartementet 7 7 7 13 12

Näringsdepartementet 22 22 23 26 23

Socialdepartementet 50 50 50 18 17

Utbildningsdepartementet 59 57 55 47 53

Utrikesdepartementet 11 9 8 8 8

Regeringskansliet 336 336 329 221 219

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

Regleringsbrev och ändringsbeslut
Den första tabellen nedan visar antal regleringsbrev och ändringsbeslut 
respektive år och hur många som avsett myndigheter respektive anslag. 
Den andra tabellen visar det totala antalet regleringsbrev och ändrings- 
beslut per departement och år.

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut 

2012 2013 2014 2015 2016

Regleringsbrev

till anslag 107 110 109 115 102

till myndighet 234 229 227 228 224

Ändringsbeslut

till anslag 85 76 94 107 105

till myndighet 243 216 217 243 236

Totalt 669 631 647 693 667



72Regeringskansliets årsbok 2016

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement 

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 7 3 4 6 5

Arbetsmarknadsdepartementet 33 39 40 34 34

Finansdepartementet 42 39 34 57 74

Försvarsdepartementet 29 28 33 22 19

Justitiedepartementet 50 55 47 49 47

Kulturdepartementet 34 36 38 54 69

Landsbygdsdepartementet 30 21 31

Miljö- och energidepartementet 25 19 27 39 35

Näringsdepartementet 62 58 60 94 102

Socialdepartementet 132 122 130 126 78

Utbildningsdepartementet 175 154 141 147 152

Utrikesdepartementet 50 57 62 65 52

Regeringskansliet 669 631 647 693 667

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

Utnämningar
Regeringskansliet stödjer regeringen i dess arbete med att utnämna chefer 
för myndigheter och vissa andra högre befattningshavare i den offentliga 
sektorn. I förteckningen nedan redovisas vilka som under år 2016 utnämnts 
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2016 
nyutnämndes 32 myndighetschefer.

Dep. Namn Titel Myndighet

A Peter Ekborg GD Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fi Inger Ek GD Upphandlingsmyndigheten

Fi Göran Enander Landshövding Länsstyrelsen i Uppsala län

Fi Urban Hansson Brusewitz GD Konjunkturinstitutet

Fi Anneli Hulthén Landshövding Länsstyrelsen i Skåne län

Fi Gunnar Larsson GD Kammarkollegiet

Fi Håkan Sörman Landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län

Fi Cecilia Tisell GD Konsumentverket

Fö Lars Lundgren Ordförande Försvarsunderrättelsedomstolen

Fö Göran Mårtensson GD Försvarets materielverk

www.esv.se
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Ku Karin Åström Iko Riksarkivarie Riksarkivet

Ku Magnus Larsson GD Myndigheten för tillgängliga medier

M Jakob Granit GD Havs- och vattenmyndigheten

M Ulla Sandborgh* GD Affärsverket svenska kraftnät

N Sonja Daltung* GD
Myndigheten för tillväxtpolitiska  
utvärderingar och analyser

N Dan Sjöblom* GD Post- och telestyrelsen

N Annica Sohlström GD Livsmedelsverket

N Herman Sundqvist GD Skogsstyrelsen

S Susanna Axelsson GD
Statens beredning för medicinsk och  
social utvärdering

S Ethel Forsberg GD
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv  
och välfärd

U Hans Adolfsson Rektor Umeå universitet

U Gustav Amberg Rektor Södertörns högskola

U Sara Arrhenius* Rektor Kungl. Konsthögskolan

U Christina Forsberg GD Centrala studiestödsnämnden

U Anders Fällström* Rektor Mittuniversitetet

U Martin Hellström* Rektor Högskolan Väst

U Sigbritt Karlsson Rektor Kungl. Tekniska högskolan

U Lars Niklasson* Rektor Högskolan i Skövde

U Paul Pettersson Rektor Mälardalens högskola

U Johan Schnürer Rektor Örebro universitet

U Helén Ängmo GD Statens skolinspektion

UD Anna-Karin Jatko GD Exportkreditnämnden

*  Tillträde under 2017. 
Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer  
under 2016 finns inte med i denna lista.
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3. Regeringsärenden m.m. 
Regeringskansliet är en myndighet som bland annat har till uppgift  
att bereda regeringsärenden. Det rör sig bland annat om propositio-
ner, skrivelser, uppdrag till myndigheter, anslags- och bidragsärenden 
samt i viss mån även dispensärenden och andra partsärenden och 
överklaganden. 

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

Totalt antal beslutade regeringsärenden 

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 56 63 56 42 40

Arbetsmarknadsdepartementet 180 262 251 176 137

Finansdepartementet 450 434 428 601 654

Försvarsdepartementet 389 397 402 360 395

Justitiedepartementet 1 437 1 328 1 130 987 989

Kulturdepartementet 212 261 239 297 310

Landsbygdsdepartementet 186 165 183

Miljö- och energidepartementet 325 279 304 455 487

Näringsdepartementet 607 577 524 643 716

Socialdepartementet 773 836 795 508 485

Utbildningsdepartementet 527 538 496 479 544

Utrikesdepartementet 453 439 475 459 492

Regeringskansliet 5 595 5 579 5 283 5 007 5 249

Uppgifterna avser antalet nummer på ärendeförteckningarna vid regerings-
sammanträdena. Under ett nummer på förteckningarna kan det finnas flera 
ärenden som avgjorts (det vill säga flera diarienummer).



75Regeringskansliets årsbok 2016

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 9 423 10 953 8 589 6 589 3 046

Arbetsmarknadsdepartementet 4 362 4 950 4 521 3 352 2 513

Finansdepartementet 4 884 4 671 4 616 5 749 4 669

Försvarsdepartementet 2 300 2 351 2 142 1 700 1 686

Justitiedepartementet 12 420 13 267 10 151 11 393 9 315

Kulturdepartementet 1 993 2 571 2 159 3 089 2 891

Landsbygdsdepartementet 3 489 3 458 3 141

Miljö- och energidepartementet 3 512 3 247 3 036 2 654 3 056

Näringsdepartementet 6 576 6 050 5 458 9 162 7 823

Socialdepartementet 9 212 9 263 9 139 8 399 7 985

Utbildningsdepartementet 7 395 7 939 7 665 6 116 5 747

Utrikesdepartementet 23 967 25 875 27 474 23 921 22 510

Förvaltningsavdelningen 2 220 1 746 1 699 1 759 1 624

Regeringskansliet 91 753 96 341 89 790 83 883 72 865

Utrikespolitiska handlingar utanför ärendediariet
Utöver de registrerade ärenden som finns i ärendediariet registreras även 
handlingar som rör Sveriges medlemskap i EU i ett separat diarium.

2012 2013 2014 2015 2016

Regeringskansliet 13 722 14 027 13 161 11 167 12 399

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. Ökningen 2013 
förklaras av ett ärende med 106 överklaganden på Landsbygdsdepartemen-
tet. Regeringen arbetar kontinuerligt med att ändra lagstiftningen för att 
föra ärenden från regeringen till myndigheter och domstolar.
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Ansökningar om bidrag och stöd

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - 6 - -

Arbetsmarknadsdepartementet 14 15 26 45 1

Finansdepartementet 1 - - 2 2

Försvarsdepartementet - - - - -

Justitiedepartementet 17 11 20 14 7

Kulturdepartementet 47 69 42 43 34

Landsbygdsdepartementet 29 31 18

Miljö- och energidepartementet 75 79 63 87 61

Näringsdepartementet 18 28 13 13 26

Socialdepartementet 68 57 67 62 52

Utbildningsdepartementet 36 37 27 29 10

Utrikesdepartementet 1 311 1 506 2 022 1 328 1 348

Förvaltningsavdelningen 5 - 2 - 1

Regeringskansliet 1 621 1 833 2 306 1 623 1 542

Dispenser och överklaganden

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - 1

Arbetsmarknadsdepartementet - 14 9 - 1

Finansdepartementet 10 5 3 11 23

Försvarsdepartementet 1 1 1 - -

Justitiedepartementet 29 75 91 36 20

Kulturdepartementet 44 - 1 - 1

Landsbygdsdepartementet 11 117 13

Miljö- och energidepartementet 55 60 92 205 158

Näringsdepartementet 98 71 89 142 90

Socialdepartementet 35 43 36 2 -

Utbildningsdepartementet 4 10 4 4 7

Utrikesdepartementet 1 - 1 - -

Förvaltningsavdelningen - 4 1 - 2

Regeringskansliet 288 400 341 400 303
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4. EU-arbete och  
internationellt arbete 
Utlandsmyndigheterna – Sveriges ambassader och generalkonsulat – är 
regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlandsmyn-
digheterna stärker genomslaget för regeringens politik och tillvaratar svens-
ka intressen i utlandet. I takt med globaliseringen och Sveriges medlemskap 
i EU har Regeringskansliets internationella och EU-relaterade arbete ökat 
och är i dag relativt omfattande. Samtliga departement deltar i EU-arbetet, 
vilket bland annat omfattar att bereda svenska ståndpunkter, driva förhand-
lingsarbete och införliva EU-direktiv i svensk rätt samt att bevaka överträ-
delseärenden och mål i EU-domstolen. Andra exempel på departementens 
internationella arbete är att företräda Sverige i internationella förhandlingar, 
bland annat inom FN-systemet. Departementen deltar även i bilaterala 
möten med andra EU-medlemsländer, genomför stödinsatser för EU:s 
kandidatländer, anordnar internationella konferenser samt informerar 
riksdagen om EU-arbetet och övrigt internationellt samarbete. 

Utlandsmyndigheter

Beskickningar

Amman Chisinau Köpenhamn Phnom Penh Tel Aviv

Ankara Damaskus La Paz Prag Tirana

Astana Dar es Salaam Lima Pretoria Tokyo

Aten Dhaka Lissabon Pristina Wien

Bagdad Doha London Pyongyang Zagreb

Baku Guatemala Luanda Rabat

Bamako Haag Lusaka Reykjavik

Bangkok Islamabad Madrid Riga

Beirut* Jakarta Manila Riyadh

Belgrad Jerevan Maputo Rom

Berlin Kabul Mexico Santiago de Chile

Bern Kampala Minsk Sarajevo

Bogotá D.C. Kairo Monrovia Seoul

Brasilia Khartoum Moskva Singapore

Budapest Kiev Ottawa Skopje

Buenos Aires Kigali Ouagadougou Tallinn

Bukarest Kinshasa Paris Tbilisi

Canberra Kuala Lumpur Peking Teheran

* Under etablering.
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Representationer och delegationer

Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York

Sveriges ständiga representation vid de internationella  
organisationerna i Genève

Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete  
och utveckling (OECD) och Förenta nationernas organisation  
för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) i Paris

Sveriges ständiga representation vid Europa rådet i Strasbourg

Sveriges ständiga delegation vid Organisa tionen för säkerhet  
och samarbete i Europa (OSSE) i Wien

Sveriges delegation vid Nato i Bryssel

Konsulat

Hongkong Jerusalem Mumbai S:t Petersburg

Istanbul Mariehamn New York Shanghai

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

2012 2013 2014 2015 2016

Ansökning om viseringar 215 763 200 554 191 013 198 088 227 013

Utfärdade och beslutade  
pass och nationella id-kort 29 374 29 729 26 521 26 656 27 834

Ansökning om uppehållstillstånd 62 757 63 476 69 366 73 205 83 689
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Utlandsstationerade
Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av cirka  
1 400 lokalanställda. Tabellen nedan visar antalet tjänstemän från  
Regeringskansliet under respektive år.

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 2 1 1 1 1

Finansdepartementet 9 7 8 8 8

Försvarsdepartementet 13 13 13 12 12

Justitiedepartementet 6 7 6 7 8

Kulturdepartementet 7 7 7 7 7

Landsbygdsdepartementet 4 4 4

Miljö- och energidepartementet 3 3 3 4 4

Näringsdepartementet 5 5 5 8 9

Socialdepartementet 3 3 3 3 3

Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3

Utrikesdepartementet 529 534 538 526 534

Förvaltningsavdelningen 1 - - - -

Regeringskansliet 585 587 590 579 588

Andel kvinnor/män 54/46 55/45 56/44 56/44 57/43
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Resdagar utomlands
Även tjänstgörande på andra departement än UD arbetar i varierande grad 
utomlands. Ett mått på detta är antalet resdagar bland tjänstgörande som inte 
är utlandsstationerade. 

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 1 127 878 859 1 465 1 628

Arbetsmarknadsdepartementet 913 1 053 1 028 761 993

Finansdepartementet 2 900 2 545 2 979 2 911 2 764

Försvarsdepartementet 1 109 1 497 1 314 1 154 1 280

Justitiedepartementet 2 241 2 596 2 555 2 267 2 226

Kulturdepartementet 414 482 480 651 744

Landsbygdsdepartementet 2 141 1 706 1 639

Miljö- och energidepartementet 2 256 2 010 2 200 2 351 2 402

Näringsdepartementet 2 456 3 103 2 934 4 002 3 057

Socialdepartementet 1 742 1 912 1 739 1 877 1 815

Utbildningsdepartementet 1 596 1 665 1 576 1 242 1 166

Utrikesdepartementet 17 750 17 451 17 845 17 747 15 461

Förvaltningsavdelningen 1 656 1 366 927 1 142 986

Regeringskansliet 38 301 38 264 38 075 37 570 34 522
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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 Europeiska kommissionens  
kommittéer och expertgrupper

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 92 77 100 66 64

Finansdepartementet 213 254 298 332 316

Försvarsdepartementet 28 20 17 22 9

Justitiedepartementet 88 128 121 148 141

Kulturdepartementet 5 25 20 29 19

Landsbygdsdepartementet 122 137 97

Miljö- och energidepartementet 103 52 87 138 146

Näringsdepartementet 279 333 312 325 254

Socialdepartementet 151 140 156 144 129

Utbildningsdepartementet 143 148 186 158 143

Utrikesdepartementet 214 281 256 236 233

Regeringskansliet 1 438 1 595 1 650 1 598 1 454

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - 23 101

Arbetsmarknadsdepartementet 58 34 24 26 40

Finansdepartementet 474 389 444 297 386

Försvarsdepartementet 34 26 40 41 25

Justitiedepartementet 444 428 456 361 789

Kulturdepartementet 48 53 65 30 53

Landsbygdsdepartementet 331 343 359

Miljö- och energidepartementet 172 205 224 177 216

Näringsdepartementet 206 294 208 391 348

Socialdepartementet 152 140 72 84 51

Utbildningsdepartementet 93 59 82 89 84

Utrikesdepartementet 544 585 535 478 485

Förvaltningsavdelningen - - - 1 1

Regeringskansliet 2 556 2 556 2 509 1 998 2 579

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen - - - - 4

Arbetsmarknadsdepartementet 88 70 144 43 120

Finansdepartementet 406 421 387 523 526

Försvarsdepartementet 125 72 96 60 83

Justitiedepartementet 207 298 311 300 278

Kulturdepartementet 52 109 65 101 138

Landsbygdsdepartementet 324 214 280

Miljö- och energidepartementet 490 500 405 687 679

Näringsdepartementet 381 399 410 695 503

Socialdepartementet 274 184 198 191 261

Utbildningsdepartementet 141 188 220 179 143

Utrikesdepartementet 1 484 1 428 1 187 933 1 700

Förvaltningsavdelningen 19 - 7 5 10

Regeringskansliet 3 991 3 883 3 710 3 717 4 445
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Faktapromemorior om nya EU-förslag
Faktapromemorior innehåller en sammanfattning av nya förslag från 
Europeiska kommissionen och ger regeringens syn på kommissionens 
förslag. Faktapromemorior lämnas till riksdagens kammarkansli och behand-
las i riksdagens utskott. Tabellen nedan visar antalet faktapromemorior som 
lämnades till kammarkansliet respektive år. Statistiken varierar beroende på 
antalet förslag som kommissionen presenterar.

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 5 5 4 7 4

Arbetsmarknadsdepartementet 7 12 6 1 3

Finansdepartementet* 30 34 11 18 31

Försvarsdepartementet 1 4 1 - 1

Justitiedepartementet 20 24 17 14 46

Kulturdepartementet 4 2 1 1 4

Landsbygdsdepartementet 7 12 9

Miljö- och energidepartementet 17 15 10 9 12

Näringsdepartementet 26 28 15 6 24

Socialdepartementet 14 8 2 - 3

Utbildningsdepartementet 8 6 3 - 6

Utrikesdepartementet* 20 13 8 9 15

Regeringskansliet 159 163 87 65 149

*  2016 skrevs en faktapremoria gemensamt av Finansdepartementet och Utrikes- 
departementet men redovisas enbart under Finansdepartementet. 

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

www.riksdagen.se


85Regeringskansliets årsbok 2016

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

• kommunicera regeringens politik och statsrådens arbete, 
•  ta fram underlag till svar på frågor och interpellationer från riksdagen, 
• skriva underlag inför framträdanden och tal, 
• besvara brev från allmänheten och frågor från medier,
• arrangera och delta i seminarier och andra evenemang, 
•  samråda och ha dialog med näringsliv, intresseorganisationer  

och allmänhet. 

Regeringskansliets digitala kanaler
En kanal för att kommunicera regeringens och Regeringskansliets 
arbete är webbplatsen www.regeringen.se. Där går det bland annat att ta 
del av aktuell information, prenumerera på nyheter och se webbutsända 
presskonferenser. Det går också att ta del av propositioner, skrivelser 
och statens offentliga utredningar.

I sin strävan att vara en tillgänglig och öppen myndighet använder 
Regeringskansliet allt fler sociala medier för dialog med olika målgrupper.

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 1 9 - 2 1

Arbetsmarknadsdepartementet 55 77 44 68 56

Finansdepartementet 69 63 96 195 85

Försvarsdepartementet 12 8 22 23 31

Justitiedepartementet 29 28 34 91 77

Kulturdepartementet 9 13 15 29 17

Landsbygdsdepartementet 10 25 27

Miljö- och energidepartementet 31 21 31 39 70

Näringsdepartementet 80 98 81 154 146

Socialdepartementet 72 82 77 81 64

Utbildningsdepartementet 39 47 58 59 24

Utrikesdepartementet 29 32 29 63 65

Regeringskansliet 436 503 514 804 636

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

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

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 9 3 4 5 -

Arbetsmarknadsdepartementet 50 66 34 61 84

Finansdepartementet 109 95 123 144 132

Försvarsdepartementet 26 28 38 34 58

Justitiedepartementet 85 105 81 150 324

Kulturdepartementet 13 20 20 37 35

Landsbygdsdepartementet 34 35 35

Miljö- och energidepartementet 42 41 28 80 107

Näringsdepartementet 100 112 99 197 346

Socialdepartementet 97 94 86 137 215

Utbildningsdepartementet 55 66 61 99 85

Utrikesdepartementet 109 100 87 147 177

Regeringskansliet 729 765 696 1 091 1 563

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

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

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 2 729 1 849 1 595 1 878 841

Arbetsmarknadsdepartementet 2 252 2 615 2 303 1 828 864

Finansdepartementet 2 073 1 676 1 567 1 738 1 089

Försvarsdepartementet 397 550 474 423 201

Justitiedepartementet 3 017 3 217 2 963 3 515 3 008

Kulturdepartementet 773 1 139 824 796 641

Landsbygdsdepartementet 927 643 526

Miljö- och energidepartementet 1 322 1 094 1 029 1 779 612

Näringsdepartementet 3 167 2 208 1 884 1 398 949

Socialdepartementet 4 441 4 279 3 907 2 462 2 249

Utbildningsdepartementet 4 287 5 279 5 337 2 626 2 392

Utrikesdepartementet 1 258 1 557 2 794 3 565 1 616

Förvaltningsavdelningen - - - - -

Regeringskansliet 26 643 26 106 25 203 22 008 14 462
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Resdagar i Sverige 
Politiker och tjänstemän vid Regeringskansliet har dagligen kontakt med 
övriga delar av samhället. Ett sätt att mäta en del av denna aktivitet är att 
räkna antalet resdagar i Sverige, vilket redovisas i tabellen nedan. 

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 211 212 215 463 350

Arbetsmarknadsdepartementet 193 260 428 310 417

Finansdepartementet 431 583 611 727 693

Försvarsdepartementet 400 379 536 318 340

Justitiedepartementet 728 678 1 074 612 713

Kulturdepartementet 250 270 280 713 477

Landsbygdsdepartementet 705 741 564

Miljö- och energidepartementet 578 611 503 453 561

Näringsdepartementet 1 081 991 1 062 1 838 1 185

Socialdepartementet 1 219 1 120 1 244 720 732

Utbildningsdepartementet 430 551 630 556 454

Utrikesdepartementet 759 969 1 002 1 051 708

Förvaltningsavdelningen 349 345 424 460 341

Regeringskansliet 7 334 7 710 8 573 8 221 6 971
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6. Särskilda projekt och  
program
Med särskilda projekt och program menas verksamhet av förvaltnings-
karaktär som bedrivs i Regeringskansliet och är avsedd att pågå under 
en begränsad tid. Det kan till exempel vara när:

• regeringen fördelar projektmedel,
• verksamheten utgör en plattform för debatt och opinionsbildning,
• verksamheten bygger på samverkan med andra delar av  

statsförvaltningen eller med andra intressenter i samhället.

Särskilda projekt och program bedrivs endast när särskilda behov eller 
förutsättningar föreligger. Det kan till exempel vara att verksamheten 
inte faller naturligt inom någon annan myndighets ansvarsområde. 
Det kan också vara så att verksamheten griper över flera samhälls- 
sektorer och kräver återkommande ställningstaganden från regeringen 
eller ett enskilt statsråd 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 ett urval av projekt och program som var 
verksamma under 2016.
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Projekt/program Start Slut Beskrivning

A ”Snabbspår” – snabbare etablering 
av nyanlända

2015 Regeringen för samtal med Arbetsförmed- 
lingen och branscher med arbetskrafts-
brist om att skapa snabbspår för att under- 
lätta för nyanlända att snabbare och inom 
sitt yrke etablera sig på arbetsmarknaden.

A Sverige tillsammans 2016 Sverige tillsammans är en nationell sam- 
ling med syfte att skapa ännu bättre förut- 
sättningar för nyanlända som kommer till 
Sverige. Inom ramen för denna gav reger- 
ingen länsstyrelserna i uppdrag att arran- 
gera sjutton regionala konferenser under 
våren 2016.

Fi Kommundialoger 2014 Kommundialogerna är ett led i regering-
ens arbete för att långsiktigt kunna trygga 
en god välfärd i hela landet. Syftet är att 
hitta organisatoriska, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga lösningar på de 
utmaningar som kommunerna står inför.

Fi Värdegrundsdelegationen 2012 2016 Värdegrundsdelegationen har verkat för 
att upprätthålla den statliga värdegrunden 
i statsförvaltningen. I december överläm-
nade de sin slutrapport ”Att säkerställa en 
god statsförvaltning”. 

Fi 
och 
UD

Agenda 2030 2016 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 
2015 antogs Agenda 2030 med 17 globala 
mål för hållbar utveckling. Alla statsråd i 
regeringen är ansvariga för att genomföra 
agendan inom sina ansvarsområden. 
Civilministern ansvarar för det nationella 
genomförandet, medan ministern för 
internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat ansvarar för samordningen av det 
internationella arbetet.

Ju Delegationen för migrations- 
studier ( Ju 2013:17)

2013 2020 Delegationen har det övergripande 
uppdraget att tillhandahålla underlag för 
hur den framtida migrationspolitiken kan 
utformas. Beslut om förlängd utrednings-
tid till 2020 togs i januari 2017.
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Projekt/program Start Slut Beskrivning

Ku En nationell samordnare för att 
värna demokratin mot vålds- 
bejakande extremism

2014 2018 Den nationella samordnarens huvud- 
uppdrag är att stödja kommunerna i  
att utveckla sitt förebyggande arbete.  
I januari 2018 ska uppdraget ha organise-
rats inom ramen för en befintlig myndig-
hetsstruktur.

M Delegation för Fossilfritt Sverige 2016 2018 En särskild utredare ska i rollen som 
nationell samordnare stödja regeringen  
i att stärka och fördjupa arbetet med 
initiativet Fossilfritt Sverige.

N Regeringens strategiska  
samverkansprogram

2016 2018 De fem samverkansprogrammen har 
målsättningen att kraftsamla kring 
innovationsinsatser och stärka Sveriges 
globala innovations- och konkurrenskraft.

N Sverige helt uppkopplat 2025 –  
en bredbandsstrategi

2016 2025 Regeringens bredbandspolitik har vision- 
en ett helt uppkopplat Sverige eftersom 
det skapar förutsättningar för att bo och 
verka i hela landet, driva tillväxt och inno- 
vativ produktion.

S Nationell samordnare för den 
sociala barn- och ungdomsvården

2014 2017 Den nationella samordnarens uppgift är 
att driva på utvecklingen till en social barn- 
och ungdomsvård av god kvalitet.

U Nationell samordnare för unga  
som varken arbetar eller studerar 

2015 2018 Den nationella samordnaren ska arbeta 
för att nationell, regional och lokal sam- 
verkan kring gruppen unga som varken 
arbetar eller studerar förbättras, och 
utveckla former för samordnat stöd. 

U Arbetsgrupp för tolkfrågan 2016 En interdepartemental arbetsgrupp tittar 
på möjliga lösningar på tolkbristen i 
samråd med bland annat Myndigheten 
för yrkeshögskolan, Tolk- och översättar- 
institutet och branschorganisationer.

UD Team Sweden – ett effektivt  
exportstöd

2015 Team Sweden är ett nätverk av myndig- 
heter och bolag som samordnar export-
stöd för företagare som vill etablera sig 
utomlands.
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7. Internt stöd och  
utvecklingsarbete
Tjänstgörande per departement 
Tabellen nedan visar antal tjänstgörande per departement. Kolumnen  
till höger visar andelen kvinnor respektive män i genomsnitt vid varje  
departement 2016. I samband med regeringsombildningar och andra 
omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen, varför 
jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

Departement 2012 2013 2014 2015 2016
Andel  

kvinnor/
män

Statsrådsberedningen 203 192 181 170 178 64/36

Arbetsmarknadsdepartementet 150 159 162 127 141 72/28

Finansdepartementet 468 493 501 501 513 57/43

Försvarsdepartementet 155 171 170 137 141 49/51

Justitiedepartementet 376 403 406 393 423 63/37

Kulturdepartementet 91 92 94 141 138 69/31

Landsbygdsdepartementet 158 156 149

Miljö- och energidepartementet 174 172 172 211 210 63/37

Näringsdepartementet 322 338 343 494 479 61/39

Socialdepartementet 327 334 334 263 270 73/27

Utbildningsdepartementet 208 230 237 225 238 63/37

Utrikesdepartementet 1 284 1 291 1 291 1 263 1 265 60/40

Förvaltningsavdelningen 581 600 597 609 594 53/47

Regeringskansliet 4 497 4 631 4 637 4 534 4 590 61/39

Andel kvinnor/män 59/41 60/40 60/40 60/40 61/39

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



94Regeringskansliets årsbok 2016

Tjänstgörande per personalgrupp 
Tabellen nedan visar medelantal tjänstgörande per personalgrupp för  
respektive år. Det administrativa effektiviseringsarbetet tillsammans med 
teknikutvecklingen har inneburit att andelen baspersonal minskat.

2012 2013 2014 2015 2016

Chefer 435 448 482 490 498

Handläggare 2 593 2 673 2 681 2 678 2 727

Specialister 589 643 637 555 567

Politiskt anställda 200 199 188 181 189

Baspersonal 680 668 649 629 609

Regeringskansliet 4 497 4 631 4 637 4 534 4 590

Räknat som årsarbetskrafter 4 361 4 486 4 515 4 414 4 460

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

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

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

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

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

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt 
pressekreterare och övriga politiskt sakkunniga. 

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter 
och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, 
exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft.
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Andel kvinnor/män per personalgrupp 
Diagrammet nedan visar andelen kvinnor och män per personalgrupp. 
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Medelålder och genomsnittlig anställningstid 
Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga  
anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2016.

Medelålder per personalgrupp

Medelåldern för anställda i Regeringskansliet har under senare år varit 46 år.
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Genomsnittlig anställningstid per personalgrupp

Den genomsnittliga anställningstiden varierar kraftigt mellan personal- 
grupperna. Totalt inom Regeringskansliet är den 11 år. Den korta anställ-
ningstiden bland specialister beror på att dessa har tidsbegränsade  
anställningar, ofta i kommittéer.

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

En del av Regeringskansliets arbetsuppgifter kräver dock aktuella yrkes- 
erfarenheter från andra delar av samhället. Detta gäller framför allt anställda 
på Regeringskansliets specialistavtal, det vill säga tidsbegränsade anställningar 
i departement och kommittéer. Den externa personalrörligheten bland depar- 
tementsanställda (exklusive kommittéanställda) var 16 procent under 2016, 
och den interna rörligheten, mellan departementen, var 6 procent. Utöver 
detta sker intern rörlighet inom respektive departement.
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,6 procent 2016. För kvinnor  
var sjukfrånvaron 3,1 procent och för män 1,7 procent 2016. Vid produktionen 
av Regeringskansliets årsbok för 2016 var denna statistik för den statliga 
sektorn som helhet 2016 inte fastställd men 2015 var den, som jämförelse, 
3,9 procent. 

Kvinnor Män Totalt

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

Totalt 5 procent av de tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre, 
60 procent är mellan 30 och 49 år och 35 procent är 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
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Föräldraledighet och vård av barn 
Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2016 utgjordes 
4,5 procent av föräldrapenning samt 0,4 procent av tillfällig föräldrapenning. 
Motsvarande siffror för män var 3,1 procent och 0,5 procent.

Föräldrapenning

2012 2013 2014 2015 2016

Alla anställningar 3,7% 3,6% 3,6% 4,0% 3,9%

Kvinnor 4,5% 4,3% 4,0% 4,6% 4,5%

Män 2,4% 2,4% 2,9% 3,2% 3,1%

Tillfällig föräldrapenning

2012 2013 2014 2015 2016

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

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

Män 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Jämställda löner 
Regeringskansliet genomför fortlöpande jämställdhetsanalyser. 

Analysarbetet bedrivs i samverkan med arbetstagarorganisationerna i 
Regeringskansliet, i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader 
i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män i myndigheten. 

I samband med lönerevisionen 2016 har arbetsgivare och arbetstagarorgani-
sationer gått igenom lönebilden även ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte 
att säkra att lönebildningen i RK är könsneutral såväl före som efter löne- 
revisionen, vilket också konstaterades att den är.

Miljöledningsarbete
Miljöledningsarbetet i Regeringskansliet bedrivs enligt de riktlinjer som 
fastställdes 2008 och är en viktig komponent i arbetet för att uppnå en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Hänsyn till miljön och 
människors hälsa ska uppmärksammas och granskas såväl vid utarbetandet 
av förslag till beslut som i myndighetens direkt miljöpåverkande verksamhet.
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Direkt miljöpåverkande verksamhet
För den interna verksamheten arbetar Regeringskansliet utifrån fyra över- 
gripande miljömål som gäller från 2012 till 2016. Målen omfattar områdena 
it, upphandling, resursförbrukning och avfallshantering samt resor, möten 
och transporter. Exempel på framsteg under 2016 är att Regeringskansliet 
fortsätter att använda videokonferenser i allt större utsträckning än tidigare 
samt att användandet av engångsartiklar minskar.

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

Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i Årsredovisning för  
Regeringskansliet 2016, se www.regeringen.se.

Utgifter per departement i miljoner kronor

Departement 2012 2013 2014 2015 2016

Statsrådsberedningen 191 184 178 180 188

Arbetsmarknadsdepartementet 141 149 161 123 142

Finansdepartementet 475 497 513 510 533

Försvarsdepartementet 165 180 189 152 161

Justitiedepartementet 348 362 380 394 429

Kulturdepartementet 96 100 100 150 147

Landsbygdsdepartementet 147 149 151

Miljö- och energidepartementet 159 157 165 218 219

Näringsdepartementet 307 319 338 523 517

Socialdepartementet 315 326 318 253 269

Utbildningsdepartementet 187 204 218 207 221

Utrikesdepartementet 2 400 2 432 2 521 2 673 2 727

Förvaltningsavdelningen 638 630 654 664 658

Gemensamt* 900 886 1 034 787 880

Regeringskansliet 6 469 6 574 6 920 6 834 7 091

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

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

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

2012 2013 2014 2015 2016

Kostnader för personal 4 343 4 510 4 842 4 696 4 972

Kostnader för lokaler 1 385 1 361 1 381 1 411 1 431

Övriga driftkostnader 913 867 892 936 924

Finansiella kostnader 52 51 21 48 31

Transfereringar 1 - - - -

Amortering 227 258 263 256 261

Intäkter -452 -475 -479 -513 -528

Utfall 6 469 6 573 6 920 6 834 7 091
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Kontakt med regeringen  
och Regeringskansliet

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

Brev
Samtliga departement (förutom Utrikesdepartementet):
103 33 Stockholm

Utrikesdepartementet:
103 39 Stockholm

E-post
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
m.registrator@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Se även www.regeringen.se

Besök
Se www.regeringen.se och s. 105.

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

Regeringens och Regeringskansliets webbplatser
På www.regeringen.se finns information om regeringens och Reger-
ingskansliets arbete. Här finns också information för medier, kalenda-
rium, ärendeförteckningar, kontaktinformation och lediga jobb. På 
webbplatsen går det också att ta del av publikationer som propositioner, 
skrivelser, statens offentliga utredningar och informationsmaterial.  
Det går även att prenumerera på nyheter och se webbutsända press- 
konferenser.

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

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

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

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

http://www.regeringen.se
http://www.government.se
http://www.lagrummet.se
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Beställning av tryckt material

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

Tfn: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se
Webbplats: www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/

Statens offentliga utredningar (SOU),  
Departementsserien (Ds) och kommittédirektiv
SOU, Ds och kommittédirektiv kan köpas från Wolters Kluwers 
kundservice.

Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer

Svensk författningssamling (SFS)
SFS kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

Tfn: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: www.wolterskluwer.se/sfs

mailto:ordermottagningen%40riksdagen.se?subject=
mailto:kundservice%40wolterskluwer.se?subject=
http://www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer
mailto:kundservice%40wolterskluwer.se?subject=
http://www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer
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Besöksadresser

Statsrådsberedningen
  Rosenbad 4
  Beridarbansgatan 1

Arbetsmarknadsdepartementet
  Fredsgatan 8

Finansdepartementet
  Jakobsgatan 24

Försvarsdepartementet
  Jakobsgatan 9

Justitiedepartementet
  Rosenbad 4
  Fredsgatan 8
  Jakobsgatan 24

Kulturdepartementet
  Drottninggatan 16

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

Miljö- och energidepartementet
  Malmtorgsgatan 3

Näringsdepartementet
  Mäster Samuelsgatan 70

Socialdepartementet
  Fredsgatan 8

Utbildningsdepartementet
  Tegelbacken 2
  Drottninggatan 16

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