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Regeringskansliet med 
departementen
http://regeringen.se/sb/d/385

  Om Regeringskansliet
  Statsrådsberedningen
  Arbetsmarknadsdepartementet
  Finansdepartementet
  Försvarsdepartementet
  Förvaltningsavdelningen
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Jordbruksdepartementet
  Justitiedepartementet
  Kulturdepartementet
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
  Socialdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  EU-representationen

Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen 
Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av 
Statsrådsberedningen, fackdepartementen och 
förvaltningsavdelningen.

Statsrådsberedningen 
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna 
arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den 
svenska EU-politiken.

Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för 
arbetsmarknadspolitik och arbetslivpolitik.

Finansdepartementet 
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk 
politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och 
försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete, statlig 
förvaltning, bostäder, länsstyrelser samt kommuner och 
landsting.

Försvarsdepartementet 
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som 
regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för 
skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra 
påfrestningar på samhället i fred.

Förvaltningsavdelningen 
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma 
resurs och ansvarar för departementsövergripande 
förvaltningsfrågor. 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland 
annat för integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, 
demokratifrågor och konsumentfrågor.
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Jordbruksdepartementet 
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som 
gäller jordbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, 
livsmedel samt jakt och viltvård.

Justitiedepartementet 
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat 
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, 
migration och asyl.

Kulturdepartementet 
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och 
idrottsfrågor.

Miljödepartementet 
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, 
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning 
och miljöövervakning.

Näringsdepartementet 
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör 
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt 
regional utveckling.

Socialdepartementet 
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: 
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, 
främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades 
rättigheter.

Utbildningsdepartementet 
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet 
och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

Utrikesdepartementet 
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga 
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s 
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den 
svenska utrikespolitiken.

EU-representationen 
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i 
Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att 
driva Sveriges linje i EU-politiken.

Om Regeringskansliet - övergripande information om 
myndigheten 
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med 
jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision 
och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar 
och aktuella upphandlingar samt arkivets och 
Klarspråksgruppens service till myndigheter.
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Detta arbetar departementen med
http://regeringen.se/sb/d/116

  Ansvarsområden A-Ö
  Ambassader, konsulat och reseråd
  Arbete
  Asyl, migration och integration
  Boende och byggande
  Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  EU
  Försvar, skydd och säkerhet
  Hållbar utveckling
  Jordbruk, skogsbruk och fiske
  Kommunikationer, infrastruktur och IT
  Kultur, medier och fritid
  Lag och rätt
  Miljö, energi och klimat
  Näringsliv, handel och regional tillväxt
  Samhällsekonomi och statsbudget
  Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
  Stat, kommuner och landsting
  Utbildning och forskning
  Utrikespolitik och internationellt samarbete

Nedan ser du vad departementen arbetar med, fördelat på 19 
ämnesområden. Under respektive rubrik finns mer information 
om ansvarsområden, ansvariga departement och statsråd. Du 
kan också klicka på A-Ö i vänstermenyn för en alfabetisk 
listning av ansvarsområdena.

  Ambassader, konsulat och reseråd
Ansvarsområden: Hjälp till svenskar i utlandet, 
ambassader och konsulat.

  Arbete
Ansvarsområden: Arbetsliv och arbetsmarknad

  Asyl, migration och integration
Ansvarsområden: Integration och mångfald, 
medborgarskap, migration och asylpolitik samt 
storstadspolitik

  Boende och byggande
Ansvarsområden: Bostäder, hållbar samhällsplanering, 
bebyggelsemiljö, Plan- och bygglagen

  Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Ansvarsområden: Demokratifrågor, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter, offentlighetsprincipen och 
samefrågor

  EU
Alla departement arbetar med EU-frågor och här kan 
följa regeringens arbete i rådet. Du hittar mer 
information om regeringens EU-politik, aktuella EU-
frågor och EU-budgeten

  Försvar, skydd och säkerhet
Ansvarsområden: Försvarspolitik, skydd och beredskap 
mot olyckor samt beredskap mot svåra påfrestningar på 
samhället i fred

  Hållbar utveckling
Alla departement är involverade i arbetet med hållbar 
utveckling. Här kan du läsa mer om regeringens politik 
för hållbar utveckling, samordningen i Regeringskansliet, 
aktuella konferenser med mera

  Jordbruk, skogsbruk och fiske
Ansvarsområden: Djurskydd, djurhälsa och smittskydd, 
fiske, högre utbildning och forskning inom de areella 
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näringarna, jakt och viltvård, landsbygds- och miljöfrågor 
inom jordbruket, livsmedel, rennäring och skogsbruk

  Kommunikationer, infrastruktur och IT
Ansvarsområden: Transporter och infrastruktur samt 
informationssamhället

  Kultur, medier och fritid
Ansvarsområden: Kultur, medier, folkrörelsefrågor, 
idrottsfrågor och ungdomspolitik

  Lag och rätt
Ansvarsområden: Lagstiftning, rättsväsendet, 
brottmålsärenden, internationellt rättsligt samarbete 
samt rättsliga och inrikes frågor i EU

  Miljö, energi och klimat
Ansvarsområden: Miljökvalitetsmålen, energi, vatten och 
hav, naturvård och biologisk mångfald, kemikaliepolitik, 
kretsloppspolitik samt miljö och hälsa

  Näringsliv, handel och regional tillväxt
Ansvarsområden: Näringslivsutveckling, konkurrens, 
handelspolitik, handels-, investerings- och 
Sverigefrämjande, konsumentfrågor, regional 
utvecklingspolitik, turism, basindustri samt gruv- och 
mineralpolitik.

  Samhällsekonomi och statsbudget
Ansvarsområden: Statsbudgeten, tillväxt, ekonomisk 
politik, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, 
företag med statligt ägande samt internationellt 
ekonomiskt samarbete.

  Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Ansvarsområden: Barn, ekonomisk familjepolitik, 
ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 
ekonomisk trygghet vid ålderdom, folkhälsa, handikapp, 
hälso- och sjukvård inkl. tandvård, socialtjänst och äldre.

  Stat, kommuner och landsting
Ansvarsområden: Kommuner och landsting, länsstyrelser 
samt statlig förvaltning.

  Utbildning och forskning
Ansvarsområden: Förskoleverksamhet och skola, 
gymnasieskola, universitet och högskola, forskning samt 
vuxenutbildning och folkbildning.

  Utrikespolitik och internationellt samarbete
Ansvarsområden: Utrikes- och säkerhetspolitik, global 
utveckling och bistånd, folkrätt och mänskliga 
rättigheter, länder och regioner.
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Ambassader, konsulat och reseråd

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Ambassader, konsulat och reseråd.
http://wimnell.com/omr353g01.pdf (6523) 
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Ambassader, konsulat och reseråd
http://regeringen.se/sb/d/9326Ambassader, kons 

  Ambassader och konsulat

  UD på utlandsresan
  UD:s reserekommendationer
  Bortförda barn
  Juridiska frågor och legalisering

Ambassader och konsulat
Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar 
ambassader, representationer, delegationer och konsulat. 
Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de 
utrikesrepresentationen.
 ▪ Ambassader och konsulat

UD på utlandsresan
Konsulärt bistånd handlar om den hjälp som svenska 
medborgare, som råkat i svårighet utomlands, kan få av de 
svenska utlandsmyndigheterna. 
 ▪ UD på utlandsresan

UD:s reserekommendationer
Sveriges ambassader utformar allmän reseinformation för de 
länder där de verkar. Här hittar du sådan information. 
 ▪ UD:s reserekommendationer

UD avråder från resor 
UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller 
krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa 
fall vid terroristattacker och naturkatastrofer.
 ▪ UD avråder från resor

Bortförda barn
Den ökade rörligheten över gränserna har medfört att 
vårdnadstvister med internationella inslag har ökat. I vissa fall 
förs barn bort eller hålls kvar i ett land eftersom föräldrarna inte 
kan komma överens.
 ▪ Bortförda barn

Juridiska frågor och legalisering 
UD och ambassaderna arbetar med vissa civilrättsliga frågor. 
Dit hör till exempel ärenden som rör legaliseringar av 
handlingar, vigsel utomlands, internationella adoptioner 
värnplikts-, körkorts- och efterforskningsärenden. 
 ▪ Juridiska frågor och legalisering

Hjälp oss!
Vi som jobbar med Utrikesdepartementets webbsidor skulle 
uppskatta om du kunde ta dig tid några minuter för att delta i 
vår användarundersökning. Enkäten är helt anonym.

UD:s råd inför utlandsresan    

ANSVARIGT STATSRÅD
  Carl Bildt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Ambassader och konsulat

http://regeringen.se/sb/d/2366

 Ambassader per LAND
  Ambassader och konsulat per STAD

Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar ambassader, 
representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 
400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.
Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga 
stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige en diplomatisk 
representation. I länder där Sverige inte har någon ambassad är det 
vanligt att utnämna en ambassadör i ett närbeläget land till 
sidoackrediterad ambassadör. Det innebär att ambassadören är 
Sveriges representant i det landet och sköter förbindelserna genom 
regelbundna besök. Exempel på sidoackrediteringsländer är Laos, 
Kambodja och Burma i vilka ambassadören i Thailand är 
sidoackrediterad.

Stockholmsbaserade ambassad                                                              
För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och 
Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. 
Dessa Stockholmsbaserade ambassadörer är samlade i ett gemensamt 
kansli på UD, men gör ofta resor till de länder där de är ackrediterade.

Honorärkonsulat                                                                              
Chefen för ett honorärkonsulat kallas för honorärkonsul och är en 
person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. 
Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Han/hon 
får ingen lön från UD utan bara ersättning för utlägg som görs i 

Ansvarigt departement                           
 Utrikesdepartementet

Relaterat
   Utrikesrepresentationen                                                   
 Resklar? UD:s råd inför utlandsresan                                                               
 Visum och Schengensamarbete

  Diplomatlistan - förteckning över främmande länders 
diplomatiska representation i Sverige.

  Konsulslistan - en förteckning över utländska konsuler och 
konsulat i Sverige.

  Stockholmsbaserade ambassadörer

Externa länkar                                                                         
 Svenska utlandsmyndigheter med egen hemsida
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Juridiska frågor och legalisering

http://regeringen.se/sb/d/6999

  Juridiska expeditionen
  Frågor och svar om legalisering
  Vigsel på ambassad
  Ambassader med vigselrätt

Civilrätt rör rättsförhållanden mellan privatpersoner.
Vissa civilrättsliga frågor arbetar UD och ambassaderna med. 
Dit hör till exempel ärenden som rör

 ▪ bortförda barn

 ▪ internationella vårdnads- och umgängestvister

 ▪ legaliseringar av handlingar

 ▪ vigsel utomlands

 ▪ internationella adoptioner

 ▪ värnplikts-, körkorts- och efterforskningsärenden

Juridiska expeditionen
Har du frågor om legaliseringar av handlingar kan du kontakta:

Juridiska expedition
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm 
Tel: 08-405 51 00
Telefontid: måndag-fredag 09.00-11.30 och 14.00-15.00
Besökstid: måndag-fredag 09.00-11.30
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Arbete

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Arbete. 
http://wimnell.com/omr353g02 pdf (658)
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Arbete
http://regeringen.se/sb/d/1530
Arbete
  Arbetsliv
  Arbetsmarknad

Arbetsmarknad
Arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, 
arbetslöshetsersättning och andra arbetsmarknadspolitiska 
frågor. EU:s sysselsättningsstrategi, Europeiska socialfondens 
mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal.

Arbetsliv
Frågor som rör arbetstid, arbetsorganisation, arbetsmiljö och 
arbetsrätt (utom jämställdhetslagstiftning), samt 
kompetensutveckling.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Sven Otto Littorin
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Arbetsmarknadsdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Arbetsliv

http://regeringen.se/sb/d/2600

  Budget för arbetslivspolitiken
  Arbetsmiljö
  Lönebildning

Mål
Målet för politikområdet är goda arbetsvillkor och möjligheter 
till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Arbetslivspolitiken ska bidra till:

 ▪ en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är 
anpassad till människors olika fysiska och psykiska 
förutsättningar samt är utvecklande för individen

 ▪ en arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv 
som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
behov av flexibilitet, trygghet och inflytande

 ▪ en lönebildning i samhällsekonomisk balans samt 
arbetsfred

Ett arbete pågår med att ta fram ett underlag för hur den 
framtida arbetsmiljöpolitiken ska utformas. Även målen och 
indikatorerna för övriga verksamhetsområden kommer att ses 
över.

Omfattning
Arbetslivspolitiken omfattar tre områden; arbetsmiljö, 
arbetsrätt och lönebildning.
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Inriktning
Arbetsvillkoren ska främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv som 
gör det möjligt för så många som möjligt att träda in på, 
utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden. Arbetsförhållandena 
måste därför vara sådana att de inte utestänger vissa grupper 
eller personer från arbete. Det är också viktigt att arbetsmiljön 
är sådan att ohälsa och olycksfall förebyggs. Goda arbetsvillkor 
kan dessutom bidra till en ökad produktivitet och därmed till 
tillväxt och sysselsättning. Arbetsrätten ska garantera en 
grundläggande trygghet för arbetstagarna samt ge flexibilitet 
och inflytande.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Arbetsmarknadsdepartementet
Relaterat

  Budgetpropositionen för 2008: Arbete
  Jobbpolitiken: Redan beslutade och aviserade reformer
  Sektorprogram för arbetsliv - Sveriges ordförandeskap i 

Nordiska ministerrådet 2008
Ansvariga myndigheter

- ILO-kommittén

  Arbetsmiljöverket
  Medlingsinstitutet
Arbetsmarknadens parter
  Landsorganisationen i Sverige (LO)
  Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
  Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
  Arbetsgivarverket
  Föreningen Svenskt Näringsliv
  Sveriges Kommuner och Landsting
  Företagarna
  FöretagarFörbundet

Ansvarig domstol

  Arbetsdomstolen
Relaterade myndigheter
  Vinnova
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Internationella organ

  Europarådet
  Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Dublininstitutet)
  Europeiska arbetsmiljöbyrån
  International Labour Organization (ILO)
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Arbetsmarknad

http://regeringen.se/sb/d/2623

  Budget för arbetsmarknadspolitiken
  EU:s sysselsättningsstrategi
  EU:s stödprogram PROGRESS
  Kompletterande aktörer vid arbetsförmedling
  Flexicurity: flexibilitet och trygghet
  Besök i Malmö: gränspendling samt 

byggutbildning

Mål
Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra 
till en väl fungerande arbetsmarknad, öka sysselsättningen och 
minska utanförskapet.

Arbetsmarknadspolitiken ska: 

 ▪ verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt

 ▪ stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

 ▪ effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem 
som söker arbetskraft

 ▪ prioritera dem som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden

 ▪ säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 
omställningsförsäkring

Omfattning
Politikområdet arbetsmarknad omfattar bland annat ersättning 
vid arbetslöshet, såsom arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd, arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska 
program, jobb- och utvecklingsgarantin, nystartsjobb och 
Europeiska socialfonden.

Inriktning
Utgångspunkten för regeringens politik är att stärka 
arbetslinjen. Alla som vill och kan arbeta ska också ha möjlighet 
att göra det utifrån sina egna förutsättningar. 
Matchningsfunktionen står i fokus, och resurser satsas på dem 
som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Relaterat
  Budgetpropositionen för 2008: Arbete
  Jobbpolitiken: Redan beslutade och aviserade reformer
Ansvariga myndigheter

  Arbetsmarknadsverket (AMV)
  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF)
  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska 

ESF-rådet)
Statligt ägda företag

  Lernia
  Samhall AB
Relaterade organisationer
  Internationella programkontoret

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Arbetsmarknadsdepartementet
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Arbetsmiljö
http://regeringen.se/sb/d/9408

  Tankeram om arbetsmiljöpolitiken

Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i 
arbetet, allt ifrån teknik och fysiska faktorer till 
arbetsorganisatoriska och sociala förhållanden samt faktorer 
som rör arbetets innehåll.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för 
arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Vidare finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens 
verksamhet. Frågor om företagshälsovården som en resurs för 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet behandlas inom 
arbetsmiljöområdet. Närmare förskrifter om arbetsmiljön 
meddelas av Arbetsmiljöverket som också utöver tillsyn över 
arbetsmiljölagens och föreskrifternas efterlevnad.

Arbetet i EU
Arbetsmiljöfrågorna utgör en viktig del av den så kallade sociala 
dimensionen av den gemensamma marknaden i EU. Det 
innebär bland annat att principen är att en sämre arbetsmiljö 
inte får vara ett konkurrensmedel på den gemensamma 
marknaden.

Arbetet i EU sker bland annat genom deltagande i 
beslutsförfarandet för att få fram gemensamma regler i form av 
direktiv. Gemensamma minimiregler om arbetsmiljö finns i 
EU:s så kallade ramdirektiv på arbetsmiljöområdet och 

anslutande särdirektiv. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav  
finns också i direktiv på produktområdet, till exempel EU:s 
maskindirektiv.

Samarbetet inom EU sker vidare i en Rådgivande kommitté för 
arbetsmiljöfrågor samt inom ramen för Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, som är placerad i Bilbao i Spanien. 
Kommittén samt styrelsen i arbetsmiljöbyrån består av 
representanter för medlemsstaternas regeringar och 
arbetsmarknadens parter på nationell nivå.

RELATERAT
  Prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen
  Ds 2001:28 Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett 

arbetsmiljöperspektiv - en handlingsplan för att förnya 
arbetsmiljöarbetet

EXTERNA LÄNKAR
  Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljöforum
  Prevent
  Vinnova
  Europeiska rådets sociala stadga
  Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Dublininstitutet)
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EU:s sysselsättningsstrategi
http://regeringen.se/sb/d/3056

  Bakgrund och syfte
  Process och metod
  Historik
  Dokument
  Medverkande
  Program för ömsesidigt lärande

Det finns många framtida orosmoln på arbetsmarknaden. En 
växande andel äldre som ska försörjas är ett av dem. EU:s 
sysselsättningsstrategi är instrumentet för att nå målet om full 
sysselsättning. Vid Lissabontoppmötet 2000 upprättades målet 
om att 70 procent av den totala befolkningen i arbetsför ålder 
inom unionen ska vara sysselsatta år 2010.

Tanken med sysselsättningsstrategin är att EU:s medlemsstater 
ska dra lärdom av varandras erfarenheter och goda exempel och 
samarbeta för att skapa en hållbar och dynamisk 
arbetsmarknad. Om EU ska nå sina mål om full sysselsättning, 
bättre kvalitet och produktivitet i arbetet och förstärkt social och 
regional sammanhållning till 2010 krävs det fortsatta reformer i 
medlemsstaterna. 

År 2005 slogs tre övergripande prioriteringar fast 
inom ramen för sysselsättningsstrategin:

 ▪ att få in och behålla fler människor på arbetsmarknaden, 
öka arbetskraftsutbudet och modernisera de sociala 
trygghetssytemen

 ▪ att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga

 ▪ att öka investeringarna i humankapital genom bättre 
utbildning och färdigheter.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
  Arbetsmarknadsdepartementet
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Asyl, migration och integration

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Asyl, migration och integration. 
http://wimnell.com/omr353g03.pdf (7955)
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Asyl, migration och integration
http://regeringen.se/sb/d/1483
Asyl, migration och integration
 Integration och mångfald
  Medborgarskap
  Migration och asylpolitik
  Storstadspolitik

Migrationspolitiken omfattar mottagande av asylsökande och 
invandrare i Sverige, insatser för att förebygga att människor 
tvingas fly från sina länder och att flyktingar får skydd. 
Integrationspolitiken omfattar bland annat frågor om lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund samt invandrares etablering i det 
svenska samhället.

Krav på arbete och bostad för anhöriginvandring
Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i 
uppdrag att lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav 
som villkor för anhöriginvandring införs. Syftet är att stärka 
arbetslinjen - låta integrationspolitiken gå från passivt 
mottagande till att fokusera på aktivt arbete för jobb - och öka 
förutsättningarna för integration. 
 ▪ Pressmeddelande: Krav på arbete och 

bostad för anhöriginvandring
 ▪ Webbutsändning: Pressträff med Fredrik 

Reinfeldt och Tobias Billström med 
anledning av försörjningskrav vid 
anhöriginvandring

 ▪ Pressmeddelande: Pressträff om 
försörjningskrav vid anhöriginvandring i 
Landskrona

  

Senaste publikationer
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Integration och mångfald

http://regeringen.se/sb/d/2279

  Integrationsverket stänger 30 juni
  Mål och budget för integrationspolitiken

Sverige ska vara ett land med möjligheter för alla. Alla som bor i 
Sverige ska respekteras som individer. Invandrare ska inte 
betraktas som ett homogent kollektiv. Samhället ska präglas av 
gemenskap och samhörighet. Ingen grupp ska ställas åt sidan 
eller diskrimineras.

Integrationspolitiken omfattar frågor om lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller religiös 
bakgrund, invandrares etablering i det svenska samhället, 
svenskt medborgarskap, ersättning till kommunerna för 
flyktingmottagande samt åtgärder mot etnisk och religiös 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Målen för integrationspolitiken
De övergripande målen för integrationspolitiken är:

 ▪ Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

 ▪ En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som 
grund.

 ▪ En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig 
respekt för olikheter inom de gränser som följer av 
samhällets grundläggande demokratiska värderingar och 
som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och 

medansvariga för.

Integrationspolitiken ska riva hinder och öppna möjligheter för 
alla. Den ska frigöra människors inneboende kraft och bryta det 
utanförskap som fått fotfäste i Sverige. Frånsett den första tiden 
i landet ska det inte finna någon särpolitik för invandrare.

Den viktigaste insatsen för integration är att skapa bättre 
möjligheter för försörjning och egenmakt genom att driva en 
politik som underlättar arbete och företagande.

Integrationsverket
Den 30 juni 2007 läggs Integrationsverket ned. Från och med 2 
juli finns delar av verksamheten vid andra myndigheter. Bland 
annat övertar Migrationsverket, i samarbete med 
länsstyrelserna, ansvaret för flyktingmottagandet.

Integration och den nationella politiken
Integrationspolitiken innebär att den generella politiken ska 
utformas utifrån samhällets etniska och kulturella mångfald och 
utifrån individens behov. De integrationspolitiska målen ska 
genomsyra alla politikområden. Integrationspolitiken 
genomförs genom generella insatser inom bland annat 
arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och folkhälsopolitiken. 
I de fall särlösningar behövs för nyanlända flyktingar ska de 
anpassas till den enskilda personens behov och förutsättningar. 
Lagstiftning mot etnisk diskriminering och aktiva insatser från 
myndigheter inom området bidrar till att motverka 
diskriminering på arbetsmarknaden och inom andra 
samhällsområden.

Medvetenheten om den etniska och kulturella mångfalden i 
samhället har ökat, men de integrationspolitiska målen har inte 
fått tillräckligt genomslag. Det finns fortfarande stora skillnader 
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i livsvillkor mellan inrikes födda och utrikes födda när det gäller 
sysselsättning, boende, skolresultat med mera Diskriminering 
drabbar både utrikes födda och deras barn.

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdena pågår olika 
insatser för att öka sysselsättningen, bland annat genom att 
förbättra introduktionen för nyanlända invandrare, effektivare 
utbildning i svenska, kompletterande utbildningar, validering av  
utländsk kompetens och åtgärder för att underlätta för 
arbetsgivarna att anställa personal.

Mångfald i statsförvaltningen
Verket för förvaltningsutveckling har fått i uppdrag att leda och 
samordna ett projekt om mångfald och antidiskriminering i fem 
län. Projektets syfte är att underlätta myndigheternas arbete 
med att öka den etniska mångfalden i statsförvaltningen. 
Uppdraget genomförs i samråd med Integrationsverket och 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Projektet ska 
slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2008. En 
delredovisning ska lämnas den 15 februari 2007.

Anonymiserade ansökningsförfaranden
En väg att minska risken för diskriminering i arbetslivet är att 
använda ett anonymiserat anställningsförfarande. Genom att 
avidentifiera ansökningshandlingar ökar möjligheterna till att 
en person med utländskt namn eller bakgrund får möjlighet att 
komma till en intervju och därmed ökar chanserna till 
anställning. Ett försök med anonymiserade ansökningar 
genomförs inom den offentliga sektorn.

Åtgärder mot diskriminering
Insatser mot diskriminering har hög prioritet. Lagen om 
åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning trädde i 
kraft 1999 och lagen om likabehandling av studenter i högskolan 

under 2002.

Från och med den 1 juli 2003 gäller en lag om förbud mot 
diskriminering som innebär att skyddet mot diskriminering har 
utvidgats till andra samhällsområden än arbetslivet och 
högskolan. En särskild lag om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft 
den 1 april 2006.

En samlad diskrimineringslagstiftning
En parlamentarisk kommitté har överlämnat betänkandet En 
sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22). 
Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom 
Regeringskansliet.

Regeringen avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna 
samordnas till en gemensam lagstiftning och att 
Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning slås samman till en myndighet.

Regeringen kommer också att se över hur regleringen av 
ersättning för kränkning vid diskriminering bör utformas. 
Skadestånden skall vara kännbara vid diskriminering i såväl 
offentliga som privata verksamheter.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska verka för att 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning inte förekommer i 
arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. DO utövar 
tillsyn över att lagarna mot diskriminering efterföljs. DO ska 
också genom råd och stöd medverka till att den som utsatts för 



diskriminering kan ta tillvara sina rättigheter. Dessutom ska DO 
ta initiativ till åtgärder mot diskriminering. Det sker genom 
överläggningar med myndigheter, företag och organisationer 
samt genom opinionsbildning och information.

Anslaget till DO förstärks med 13 miljoner kronor 2007. 
Förstärkningen syftar till att bland annat förbättra tillsynen av 
lagstiftningen, öka förutsättningarna för fler att få upprättelse 
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Migrations- och asylpolitik
http://regeringen.se/sb/d/9685

  Migrations- och asylpolitik
  Budget för migrationspolitiken
  Asyl
  Migrationsverket
  Utlandsmyndigheternas arbete
  Viseringsinformation
  Arbetskraftsinvandring
  Övrig invandring
  Arbetet inom EU
  Internationellt samarbete
  Utvecklingssamarbete inom migration och asyl
  Migration och utveckling
  Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik

Svensk migrationspolitik i bred bemärkelse omfattar flykting- 
och invandringspolitik samt återvändande och stöd för 
återvandring. Den inbegriper även samarbetet på internationell 
nivå kring dessa frågor.

Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. 
Människor rör sig ständigt mellan olika länder i världen. En del 
tvingas fly undan förföljelse, medan andra flyttar av ekonomiska 
och sociala skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller 
studera i ett annat land. Det kan också handla om att söka sig 
till ett annat land i hopp om att få bättre framtidsutsikter rent 
generellt. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i 
såväl ursprungsländer som destinationsländer.

Målen för migrationspolitiken är att:

 ▪ värna möjligheten att söka asyl i Sverige och 
internationellt

 ▪ upprätthålla en reglerad invandring

 ▪ införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring

 ▪ öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i 
EU

Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för 
dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Möjligheten att 
söka asyl ska värnas, och utvecklingen i Europa, mot mer av 
stängda gränser, ska motverkas. Migrationspolitiken i Sverige 
och i världen måste dock vara något mer än bara asylpolitik.

Sverige ska ta sin del av ansvaret för det internationella skyddet 
av flyktingar men om Sverige får ta en oproportionerligt stor del 
av ansvaret för flyktingsituationer i vår omvärld i förhållande till 
jämförbara länder reser det på sikt frågor kring hållbarheten i 
vårt asylsystem. Alla EU:s medlemsländer måste dela på 
ansvaret för att erbjuda skydd för flyktingar. Därför är 
gemensamma regler för länderna inom EU ett av regeringens 
huvudmål på migrationsområdet.

Regeringens utgångspunkt är att invandring bidrar till att 
vitalisera arbetsmarknaden och ekonomin genom de nya 
kunskaper och erfarenheter som nykomna personer för med sig 
från sina hemländer. Det måste bli lättare för medborgare i 
länder utanför EU- och EES-området att komma till Sverige för 
att arbeta. Dagens system är alltför restriktivt och tar inte 
tillräckligt stor hänsyn till en arbetsgivares behov av arbetskraft.  
Regeringen är nu mitt uppe i arbetet med att förbereda en 
reform för att möjliggöra ökad arbetskraftsinvandring. 
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Fakta
Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning.

Migrationsverket har ansvar för invandrings-, flykting-, 
återvandrings- och medborgarskapsfrågor.

Migrationsverkets beslut i asyl- och medborgarskapsärenden 
kan överklagas till någon av de tre migrationsdomstolarna, det 
vill säga länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Överprövning av migrationsdomstolarnas beslut sker i en tredje 
instans, en Migrationsöverdomstol, som utgörs av 
Kammarrätten i Stockholm.
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Asyl
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  Instans- och processordning
  Mottagande av asylsökande
  Barn i asylprocessen
  Återvändande från Sverige
  Vidarebosättning
  Harmonisering mot ett gemensamt asylsystem i 

EU

Sverige har ratificerat 1951 års flyktingkonvention 
(Genèvekonventionen). Det innebär bland annat att Sverige 
måste pröva varje ansökan om asyl och ge de personer asyl som 
är flyktingar enligt konventionen.
Flyktingar i konventionens mening är personer som befinner sig  
utanför sitt hemland och som inte kan återvända på grund av 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, 
nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrup, sin religiösa 
eller politiska uppfattning. Motsvarande gäller för statslösa som 
befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare bott. 
Begreppet flykting i flyktingkonventionen är samma 
flyktingbegrepp som används i den svenska utlänningslagen.

Skydd ges i utlänningslagen också för de som är 
skyddsbehövande i övrigt:

 ▪ på grund av välgrundad fruktan för dödsstraff, 
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning

 ▪ på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt
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 ▪ på grund av att andra svåra motsättningar i hemlandet 
gör att de känner välgrundad fruktan att utsättas för 
allvarliga övergrepp

 ▪ på grund av miljökatastrof

Genom skyddsbestämmelserna i utlänningslagen uppfyller 
Sverige sina internationella förpliktelser enligt 
flyktingkonventionen och vad vi åtagit oss genom att ratificera 
till exempel FN:s tortyrkonvention och andra internationella 
överenskommelser. Utlänningslagen går emellertid längre än 
Sveriges internationella förpliktelser och innehåller även 
skyddsbestämmelser som helt är nationella åtaganden.

Ny utlänningslag
Den 31 mars 2006 trädde en ny utlänningslag i kraft som ersatte 
1989 års utlänningslag.

De olika grunderna för uppehållstillstånd skiljs åt tydligare och 
skyddsgrunderna har en mer framträdande plats. Enligt de nya 
bestämmelserna ges personer som känner välgrundad fruktan 
för förföljelse på grund av sitt kön eller sexuell läggning skydd 
som flyktingar. Skyddsbestämmelserna omfattar också den som 
på grund av svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad 
fruktan för allvarliga övergrep.

Begreppet humanitära skäl för uppehållstillstånd, som fanns i 
1989 års lag, finns inte med i 2006 års lag. Om inte någon av 
huvudgrunderna för uppehållstillstånd kan tillämpas kan, i 
undantagssituationer, synnerligen ömmande omständigheter 
motivera ett uppehållstillstånd. En samlad bedömning ska i 
sådana fall göras av särskilt den sökandens hälsotillstånd, 
anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Det är här 
alltså inte fråga om något skyddsbehov för den sökande.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Tobias Billström

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Utlänningslag (2005:716) på riksdagens webbplats
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Arbetet inom EU
http://regeringen.se/sb/d/9689

  Europeiska rådet 14 december 2007

EU:s ministrar med ansvar för asyl- och migrationsfrågor träffas 
regelbundet i Rådet för rättsliga och inrikes frågor, det så 
kallade RIF-rådet. Rådet sammanträder vanligtvis två till fyra 
gånger per halvår. Från Sverige deltar migrationsministern och 
justitieministern.

Med Amsterdamfördraget från 1999 blev asyl- och 
migrationsfrågorna en del av gemenskapsrätten. Fördraget listar  
en rad av åtgärder som ska vidtas, bland annat genomförandet 

ANSVARIGT STATSRÅD

 Tobias Billström

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Rådets rättsliga och inrikes frågor

Internationellt samarbete
http://regeringen.se/sb/d/9690

  Regionala organisationer och samarbetsprocesser

Det internationella samarbetet och de svenska insatserna för 
den globala flyktingsituationen är en viktig del av den svenska 
migrations- och asylpolitiken. Samarbetet med FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR) är särskilt viktigt. Sverige är en 
av organisationens största bidragsgivare.
FN:s flyktingkommissarie, UNHCR

UNHCR bildades 1950 genom beslut i FN:s generalförsamling 
för att hantera flyktingproblematiken i främst Europa. 
Organisationens mandat vilar bland annat på 1951 års 
flyktingkonvention som etablerade den grundläggande 
flyktingdefinitionen och principen om non-refoulement, och 
dess tilläggsprotokoll från 1967 som utvidgade dess tillämpning 
till flyktingsituationer utanför Europa. I dag har organisationen 
ett globalt mandat att tillförsäkra flyktingar internationellt 
skydd och bistånd.

Huvuddelen av UNHCR:s finansiering utgörs av frivilliga bidrag 
från en rätt begränsad krets medlemmar; tolv givarländer står 
för 90 procent av UNHCR:s finansiering. Sverige är en av de 
största givarna. Det svenska årsbidraget 2007 uppgår till 81 
miljoner USD. Genom stödet till UNHCR, tillsammans med 
flyktingkvoten och asylmottagandet i Sverige, tar vi vår del av 
ansvaret för det internationella flyktingskyddet.
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International Organization for Migration (IOM)
International Organization for Migration (IOM) bildades 1951 
för att hantera migrationsströmmarna som uppstått i Europa 
efter andra världskriget. I dag är IOM en global organisation och 
består IOM av 120 medlemsstater, däribland Sverige.

IOM:s centrala verksamhet består av att organisera transporter 
för flyktingar och migranter. IOM ger råd till regeringar i 
migrationsfrågor och fungerar som ett diskussionsforum för 
dessa frågor. IOM bedriver, på uppdrag av medlemsstaterna, 
migrationsrelaterade projekt som anpassas till ländernas behov.

Sverige stödjer ett brett spektrum av IOM:s verksamheter. Såväl 
Utrikesdepartementet som Migrationsverket och Sida 
samarbetar med IOM i olika humanitära och 
migrationsrelaterade projekt. Organisationen ansvarar till 
exempel för överföringen till Sverige av kvotflyktingar. Under 
2005 bidrog Sverige med närmare 100 miljoner kronor till ett 
tjugotal IOM-projekt, bland annat IOM:s projekt mot 
människohandel på Balkan, i Moldavien och Turkiet samt 
återvändande av internflyktingar i Angola och Sudan.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Tobias Billström

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  UNHCR:s, FN:s flyktingkommissarie, webbplats
  International Organization for Migration, IOM:s 

webbplats

Finansiella instrument för 
migrationsrelaterade projekt
http://regeringen.se/sb/d/10241

  Migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser

Migration och asyl är ett av sex tematiska program som 
finansieras från DCI/Development Cooperation Instrument och 
ENPI/European Neighbourhood Policy Instrument, med en 
budget på 384 miljoner euro för perioden 2007-2013 (tidigare 
Aeneas programmet, 2004-2006). 

Målet för programmet är att stödja tredje land i deras 
ansträngningar att sörja för en bättre hantering av alla aspekter 
av migrationsströmmarna. Det tematiska programmet ska 
främst omfatta migration till EU, men även relevanta 
migrationsströmmar syd-syd ska beaktas. Projekt ska:
 ▪ stödja sambanden mellan migration och utveckling 

särskilt genom att uppmuntra bidrag från utflyttade 
befolkningsgrupper till ursprungslandets utveckling och 
öka värdet av att migranter återvänder; mildra 
kompetensflykten och främja cirkulationen av migranter; 
underlätta migranters finansiella överföringar till sina 
ursprungsländer (remitteringar); stödja frivilligt 
återvändande och återanpassning av migranter samt 
skapa kapacitet för migrationshantering; befordra 
insatser för kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa länderna 
vid utformningen av en utvecklingsvänlig 
migrationspolitik och bidra till deras kapacitet att 
gemensamt hantera migrationsströmmar.

 ▪ främja en väl hanterad arbetskraftsinvandring, särskilt 
genom att informera om laglig migration och villkoren 
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för inresa till och vistelse på gemenskapens 
medlemsstaters territorium; informera om möjligheterna 
till arbetskraftsinvandring och behoven i 
medlemsstaterna och om kvalifikationer för presumtiva 
migranter från tredjeländer; stödja utbildning före 
avresan för presumtiva lagliga migranter; främja 
fastställande och genomförande av rättsliga ramar för 
migrerande arbetstagare i tredjeländer.

 ▪ bekämpa olaglig invandring och underlätta återtagande 
av olagliga invandrare, även mellan tredjeländer, och 
särskilt bekämpa människosmuggling och 
människohandel; motarbeta olaglig invandring och öka 
medvetenheten om de risker som är förknippade med 
den; förbättra kapaciteten i gränsområdena, viserings- 
och passhanteringen, inklusive dokumentsäkerheten och 
införandet av biometriska kännetecken, och upptäckt av 
förfalskade dokument; faktiskt genomföra 
återtagandeavtal som ingåtts med gemenskapen och 
skyldigheter i samband med internationella avtal; hjälpa 
tredjeländer att hantera olaglig invandring och att 
samordna politiken.

 ▪ skydda migranter, inklusive de mest utsatta, till exempel 
kvinnor och barn, mot exploatering och utanförskap 
genom åtgärder som utveckling av tredjeländernas 
migrationslagstiftning; stödja integrering och icke-
diskriminering och åtgärder för att skydda migranter mot 
rasism och främlingsfientlighet; förebygga och bekämpa 
människosmuggling och människohandel och alla former 
av slaveri.

 ▪ främja asyl och internationellt skydd inklusive genom 
regionala skyddsprogram, särskilt genom att stärka den 
institutionella kapaciteten; stödja registrering av 
asylsökande och flyktingar; främja internationella 

normer och instrument för skydd av flyktingar; stödja 
förbättringen av mottagningsförhållanden och lokal 
integrering samt verka för hållbara lösningar

Upphandling - programmet för migration och asyl
Upphandlingen för det tematiska programmet för samarbete 
inom migration och asyl med tredje länder publicerades den 18 
december 2007 på Europeiska Kommissionens webbplats, 
Byrån för samarbete, Europeaid, External Cooperation 
Programmes. (Klicka på "Work with us", "Funding 
opportunities" ¨därefter "To apply for a tender or a grant". Ange 
sedan "By programme", "Other", "Open", "Grants", "Region: all" 
och "Country: all" och klicka till sist på "Skicka fråga" Samtliga 
relevanta dokument finns nästan längst ned på den sidan under: 
Thematic programme of cooperation with third countries in the 
areas of migration and asylum. 
Sista ansökningsdag är 14 februari 2008.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Tobias Billström

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Europeaid, Europeiska Kommissionens webbplats
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Boende och byggande

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Boende och byggande. 
http://wimnell.com/omr353g04.pdf (643+647+69+71)
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Boende och byggande
http://regeringen.se/sb/d/1932
Boende och byggande
  Budget för bostadspolitiken
  Bostadsfrågor
  Buller
  Hållbar samhällsplanering
  Inomhusmiljö
  Luftföroreningar
  Plan- och bygglagen, PBL

Boendet är centralt för alla människor då den utgör en plattform  
för såväl den egna privata sfären som det sociala och 
yrkesmässiga livet. Bostaden är ofta ett uttryck för den egna 
identiteten. Det är viktigt att det finns valfrihet på 
bostadsmarknaderna som möter människors behov och 
önskemål om hur de vill bo.

Bostadsförsörjning
Människor ska ges goda förutsättningar att kunna etablera sig 
på bostadsmarknaderna i bostäder med rimliga/skäliga 
boendekostnader. En målsättning ska vara levande 
boendemiljöer som främjar integration i boendet 

Bostadsmarknader
Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila 
regelverk samt med sunda och förutsägbara villkor för 
byggande, ägande och förvaltning av bostäder i alla 
upplåtelseformer är målsättningen. Bostäder med god kvalitet 
ska eftersträvas och konkurrens skall råda inom byggsektorn 
och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av efterfrågan och 
bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. 

Hållbar samhällsplanering
En hållbar samhällsplanering ska ge förutsättningar för en från 
social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden och en 

långsiktigt god hushållning med naturresurser och samtidigt 
skapa förutsättningar för ett hållbart byggande och en god 
ekonomisk tillväxt. 

Byggande
Byggande och byggnader bidrar avsevärt till en hållbar 
utveckling genom en långsiktivt effektiv användning av resurser,  
som inkluderar material och energi. Hållbara byggnader måste 
under sin användningstid uppfylla de tekniska 
egenskapskraven, god inomhusmiljö och med beaktande av ett 
livscykelperspektiv.

Senaste publikationer
  Upplåtelse av den egna bostaden Statens offentliga 

utredningar (SOU), 1 oktober 2007 
  Utmärkt! Samhällsbyggnad - slutrapport från 

Byggkommittén Statens offentliga utredningar (SOU), 
19 juli 2007 

  Reformerad beskattning av bostäder Promemoria, 26 
juni 2007 

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatpersoners 
upplåtelse av den egna bostaden Informationsmaterial, 
12 juni 2007 

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans 
villkor Informationsmaterial, 11 juni 2007 

  Statliga kreditgarantier för att underlätta etablering i 
bostadsrätter och egnahem för förstagångsköpare 
Promemoria, 1 juni 2007 

  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren
  Mats Odell
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Förvärvsgarantier och 
hyresgarantier

http://regeringen.se/sb/d/9763

  Förvärvsgarantier och hyresgarantier
  Avskaffande av produktionsstödet
  Internationellt samarbete om bostadsfrågor

Förvärvsgarantier
Förvärvsgarantier innebär att staten ska kunna ställa ut 
kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till 
enskilda för köp av bostad.

Förvärvsgarantin gäller för förstagångsköpares räntebetalningar 
upp till 100 000 kronor under högst tio år vid lån till 
permanentbostad, t.ex. bostadsrätt eller egnahem. Syftet med 
garantin är att underlätta etablering och skapa ökad valfrihet för  
konsumenterna på bostadsmarknaden. Förslaget bedöms 
framför allt få effekt för ungdomar och hyresgäster i områden 
där ombildning till bostadsrätt är aktuellt. Regeringen avser att 
redovisa mer detaljerade förutsättningar för förvärvsgarantin i 
en förordning.

Hyresgarantier
Ett statligt bidrag ges till kommuner som gått i borgen för 
enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad 
(kommunala hyresgarantier).

Bidrag lämnas med 5 000 kronor per hyresgaranti som 
kommuner efter behovsprövning lämnat för enskilda hushåll 
som saknar ett självständigt boende. En förutsättning skall vara 

att de hushåll för vilka garantierna lämnats har fått en bostad 
med hyresrätt och besittningsskydd samt att hyresgarantin 
omfattar minst sex månadshyror. Bidrag ges till hyresgarantier 
som lämnas från och med den 1 juli 2007. Bidraget beslutas av 
Statens bostadskreditnämnd (BKN). 

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Alla virtuella domäner

LADDA NER
  Ur budgetpropositionen för 2008: Statliga 

kreditgarantier för att underlätta förstagångsköpares 
förvärv av bostad (pdf 34 kB)

EXTERNA LÄNKAR
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Hållbar samhällsplanering

http://regeringen.se/sb/d/3358

  Plan- och bygglagen, PBL

Vid planering, byggande och förvaltning ska en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för 
verksamheten. Samhällsplanering och regelverken för området 
ska vara ändamålsenliga för att främja utveckling av 
verksamheter och näringsliv enligt dessa grunder.

En god bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen. Det 
innebär bland annat att byggnader och anläggningar ska 
utformas på ett miljöanpassat sätt, att människor inte ska 
utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Den byggda miljön är viktig för att tillfredsställa grundläggande 
behov i samhället. I detta ingår väl fungerande byggnader, det 
vill säga bostäder och annan infrastruktur. Den byggda miljön 
förutsätts fortlöpande anpassas till utvecklingen i samhället.

Miljömålet God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och häl-sosam livsmiljö samt medverka 
till en god regio-nal och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.

I miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150) föreslås att sju 
delmål ska ange inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta 
miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller 
planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
buller, uttag av naturgrus, avfall, energianvändning med mera i 
byggnader samt inomhusmiljö.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987. Syftet var att få 
en samlad och överskådlig plan- och bygglag. Under tre års tid 
har en parlamentarisk kommitté gjort en översyn av plan- och 
bygglagstiftningen. PBL-kommittén överlämnade sitt 
slutbetänkande "Får jag lov? - Om planering och 
byggande" (SOU 2005:77) till dåvarande 
samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005. 
Betänkandet skickades ut på en bred remiss, bland annat till 
samtliga kommuner, och flera propositioner lämnades under 
2007. Läs mer under länken till vänster.

Lantmäteriverksamhet
Lantmäteriverksamheten förser samhället, privatpersoner och 
företag m.fl. med geografisk information och 
fastighetsinformation samt ansvarar för indelningen och 
förändringar av landets fastigheter. Dessa verksamheter utgör 
en viktig del av samhällets infrastruktur och skapar effektivitets- 
och kvalitetsvinster inom många centrala samhällssektorer.

Geografisk information
Den geografiska informationen består av kartor, flyg- och 
satellitbilder samt databaser som innehåller information om 
olika företeelser i landskapet - t.ex. sjöar, vägar, höjdkurvor och 
tätorter. Informationen samlas in genom att mäta in var olika 
företeelser är belägna på markytan. Informationen uppdateras 
kontinuerligt och görs tillgänglig via återförsäljare och genom e-
tjänster. I traditionell form utgörs informationen av 
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fastighetskartan, terrängkartan, vägkartan, fjällkartan och 
Sverigekartan. Genom geografisk informationsteknik (GIT) kan 
informationen kopplas till andra informationskällor - t.ex. 
befolkningsregistret. Härigenom kan olika analyser göras om 
t.ex. lämpliga skolvägar, befolkade områden med 
översvämningsrisker. En tillämpning som blivit allt mer vanlig 
under senare år är kopplingen till GPS varigenom man på en 
digital karta kan ange läget på en bestämd mottagare.

Fastighetsinformation
I Sverige finns ca 3,2 miljoner fastigheter. Information om dessa 
fastigheter finns samlade i ett nationellt fastighetsregister som 
innehåller grunden för samhällets fastighetsinformation. 
Fastighetsregistret innehåller specifika uppgifter om fastigheten 
som sådan, dess namn, adress, area och vissa uppgifter om 
rättigheter som är knutna till respektive belastar den. Registret 
innehåller också uppgifter om ägare och 
inteckningsförhållanden, erlagda köpeskillingar samt 
taxeringsuppgifter. Genom att sammanställa uppgifter om en 
viss typ av fastigheter kan t.ex. prisnivån på villor eller 
prisutvecklingen på fritidshus följas inom olika delar av landet. 
Fastighetsregistret hör också fastighetsregisterkartan som 
redovisar fastigheternas belägenhet och de planer och 
bestämmelser som berör det aktuella området. Registret utgör 
en förutsättning för en effektiv fastighetsmarknad och utgör 
grunden för att en köpare ska kunna få lagfart på en förvärvad 
fastighet och att kunna belåna den. Eftersom Sverige har 
register med entydigt, säkert definierade fastigheter och 
uppgifter om ägare, taxeringsvärden etc. som garanteras av 
staten har vi ett, relativt andra länder, enhetligt och smidigt 
system för överlåtelser, upplåtelser och inteckningar av 
fastigheter.

Fastighetsbildning
Lantmäteriverksamheten omfattar också ansvaret för 
indelningen och förändringen av landets fastigheter. 
Indelningen redovisas på den ovan nämnda 
fastighetsregisterkartan. Förändringar av fastighetsindelningen 
sker bland annat genom avstyckning av nya tomter eller genom 
förflyttning av en gräns mellan två fastigheter. 
Fastighetsbildningsverksamhet bedrivs inom 21 statliga och 38 
kommunala lantmäterimyndigheter. Fastighetsbildning sker i 
en förrättning under ledning av en förrättningslantmätare. De 
beslut som fattas vid en lantmäteriförrättning är bindande för 
markägarna och beslut kan också fattas mot markägarnas vilja. 
Lantmäteriförrättning används också för att ge samhället 
tillgång till mark i samband med till exempel 
infrastrukturprojekt. Detta gör det bland annat möjligt att 
komplettera befintliga hus med ytterligare våningsplan och att 
bilda en särskild fastighet för dessa. Vidare kan spårområden 
byggas över med bostäder och affärs- och kontorsgallerior och 
befintliga parkeringsgarage byggas om för andra ändamål.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Läs mer om inomhusmiljö
  Miljökvalitetsmålen
  Prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor
  Vanliga frågor och svar om boende och byggande

EXTERNA LÄNKAR
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
  Boverket
  Lantmäteriverket
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Plan- och bygglagen, PBL
http://regeringen.se/sb/d/8906

  Remissvar och sammanställningar till betänkandet
  Aktuella remisser

Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987. Syftet var att få 
en samlad och överskådlig plan- och bygglagstiftning. 
Regeringen ser nu över denna och kommer att lägga flera 
propositioner under år 2007.

Utredning av plan- och bygglagen
Under tre års tid har en parlamentarisk kommitté gjort en 
översyn av plan- och bygglagstiftningen. PBL-kommittén 
överlämnade sitt slutbetänkande "Får jag lov? - Om planering 
och byggande (SOU 2005:77)" till dåvarande 
samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005. 
Betänkandet skickades ut på en bred remiss, bland annat till 
samtliga kommuner. Se samtliga remisser via länkarna till 
vänster. Tre propositioner inom området lämnades under 2007.

Kommitténs förslag
Kommittén anser att PBL:s grundläggande syften och struktur 
står sig, men att lagens tillämpning behöver förbättras. 
Kommittén lämnar därför ett flertal förslag till förändringar och 
kompletteringar för att förtydliga, förenkla och effektivisera 
tillämpningen. Betänkandets förslag berör hela PBL; 
planprocessen, byggprocessen, genomförandefrågor, 
instansordningen, överprövningen och samhällets krav vid 
lagens tillämpning. De olika dimensionerna i hållbar utveckling: 
den sociala, den ekologiska samt den ekonomiska, ges ett 
uttryckligt stöd i en ny bestämmelse som ska beaktas inom hela 

PBL:s tillämpningsområde

När det gäller den fysiska planeringen: såväl den strategiska 
översiktsplaneringen som den mer genomförandeinriktade 
detaljplaneringen, slår utredningen fast att PBL:s 
planinstrument är några av de viktigaste instrumenten som 
kommunerna har för att kunna erbjuda sina invånare, företag 
och andra en livsmiljö som är attraktiv, trygg, hälsosam och 
tillgänglig samt hållbar också på längre sikt.

Kommunens politiker ska som förtroendevalda ha fortsatt 
helhetsansvar för planeringens inriktning och för att göra 
nödvändiga avvägningar mellan olika intressen och därigenom 
ta ställning till den önskvärda utvecklingen av mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. För att förbättra 
tillämpningen lyfter utredningen fram behovet av att politikerna 
tar ett ökat ansvar för den fysiska planeringen. Samtidigt bör 
staten ha en fortsatt stark roll som förutsätter och bygger på 
dialog mellan stat och kommun om de olika samhällskrav som 
ska tillgodoses i planeringen. Länsstyrelsens roll att företräda 
och samordna staten behöver dock utvecklas liksom uppgiften 
att ta fram och bidra med ett samlat planeringsunderlag för 
olika nationella mål och intressen. De senaste årens utveckling 
har medfört att antalet frågor som behöver hanteras mellan 
flera kommuner eller i ett regionalt sammanhang har ökat. 
Utredningen föreslår därför skärpta krav på att kommunerna 
ska samverka med varandra och lyfter fram behovet av att 
länsstyrelsen bidrar med regionalt planeringsunderlag. En 
generell slutsats för att tillämpningen av PBL ska förbättras är 
behovet av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna.
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Ny instansordning
Regeringen vill förändra instansordningen för överklagande av 
beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). I dag skiljer sig 
instansordningen för bygglov och detaljplaneärenden. Den 
föreslagna ändringen grundar sig på PBL-kommitténs 
slutbetänkande.

En inriktningsproposition (2006/07:98) om en gemensam 
instansordning och en samordning med miljöbalken har 
lämnats över till riksdagen. Inriktningspropositionen kommer 
att mynna ut i en proposition med mer detaljerade förslag till en 
ny instansordning.

RELATERAT
  Vanliga frågor om boende och byggande
  PBL-kommittén slutbetänkande "Får jag lov" SOU 

2005:77
  Prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden
  Prop. 2006/07:62 Undantag i vissa fall från tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk
  Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- 

och bygglag
  SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- 

och bygglagen

EXTERNA LÄNKAR
  Plan- och bygglag (1987:10)
  Boverkets information om aktuella förändringar i PBL

Remissvar och 
remissammanställningar till PBL-
kommitténs slutbetänkande
http://regeringen.se/sb/d/9355

 Remissinstanser
  Sammanfattning avdelningsvis med 

remisshänvisning

PBL-kommittén har under tre års tid gjort en översyn av plan- 
och bygglagstiftningen samt lämnat förslag till lagändringar i 
sitt slutbetänkande "Får jag lov? Om planering och 
byggande" (SOU 2005:77). Slutbetänkandet är omfattande och 
innehåller många förslag. Betänkandet har remissbehandlats i 
en mycket bred remiss där bland andra samtliga landets 
kommuner inbjöds att svara.

Intresset för förslagen i PBL-kommitténs slutbetänkande har 
varit mycket stort. För att möta intresset har regeringen gjort 
remissvaren tillgängliga här på webbplatsen. Remissvaren finns 
i sin helhet. Det går också att söka vilka remissvar som 
behandlar vilka avsnitt i PBL-kommitténs slutbetänkande, se 
länkar till vänster.

En övergripande sammanställning av synpunkterna i 
remissvaren till slutbetänkandet finns till höger. Där finns även 
en remissammanställning över förslagen i propositionen "Ny 
instansordning för PBL-ärenden" (prop. 2006/07:98) som 
riksdagen behandlat under våren 2007.
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En remissammanställning över förslagen i propositionen "Ett 
första steg för en enklare plan- och bygglag" (prop. 
2006/07:122) som regeringen lämnat till riksdagen den 24 maj 
2007 kommer också att finnas tillgänglig inom en nära framtid.

Kontakt
Maria Ulfvarson Östlund
Departementssekreterare
08-405 22 74

RELATERAT
  SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
  Prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden
  Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- 

och bygglag

LADDA NER
  Översiktlig sammanställning av remissvaren till PBL-

kommitténs slutbetänkande "Får jag lov? Om planering 
och byggande" (SOU 2005:77) (pdf 212 kB)

  Sammanställning av remissvaren gällande 
instansordningen i PBL-kommitténs slutbetänkande "Får 
jag lov? Om planering och byggande" (SOU 2005:77) (pdf 
167 kB)

Remissinstanser
http://regeringen.se/sb/d/8907

  Domstolar, rättsväsende
  Myndigheter, statliga verk, ombudsmän
  Länsstyrelser
  Universitet, högskolor, forskning
  Landsting, kommunförbund, regionförbund
  Organisationer, föreningar, företag
  Kommuner A-L
  Kommuner M-So
  Kommuner St-Ö

LADDA NER

  Länkar till samtliga remissvar sorterat avsnittsvis 

(pdf 2,0 MB)
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Avsnitt 1
http://regeringen.se/sb/d/8930

  Avsnitt 1 - Inledning
  Avsnitt 2 - Plan- och bygglagen, utvecklingen
  Avsnitt 3 - Hållbar utveckling och andra särskilt
  Avsnitt 4 Allmänna intressen och samhällskrav
  Avsnitt 5 - Mellankommunal och regional 

samverkan
  Avsnitt 6 - Översiktsplanering
  Avsnitt 7 - Detaljplanering
  Avsnitt 8 - Områdesbestämmelser
  Avsnitt 9 - Plangenomförande
  Avsnitt 10 - Prövning, kontroll och tillsyn av byg
  Avsnitt 11 - samordning mellan PBL och annan 

lagst
  Avsnitt 12 - Rätten att komma till tals och överpr
  Avsnitt 13 - Den framtida instansordningen för 

PBL
  Avsnitt 14 - Förslagens konsekvenser
  Avsnitt 15 - Genomförande av kommitténs förslag
Inledning  I kapitlet redogörs för kommitténs uppdrag och 
arbetsformer samt betänkandets disposition. 

LADDA NER                                                                        
Länkar till svaren från de instanser som kommenterat                
avsnitt 1 (pdf 60 kB)

Länkar till svaren från de kommuner som kommenterat avsnitt 
1 (pdf 87 kB)

Luftföroreningar
http://regeringen.se/sb/d/5307

  Miljöanpassade fordon

Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa. 
Förkortad livslängd, sjukhusvistelser, besvär från luftvägarna 
samt cancer är de allvarligaste orsakerna till denna ohälsa. Detta 
orsakar lidande för den enskilda individen och kostnader för 
samhället. 

Hälsoeffekter och luftföroreningar
Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor 
som till exempel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande 
källan), uppvärmning, långdistanstransport och 
industriprocesser. Partiklar, ozon och kväveoxider är exempel 
på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och 
sjukdomar. Organiska ämnen, till exempel bensen, eten och 
polyaromatiska kolväten är också cancerframkallande ämnen i 
luftföroreningar från ofullständig förbränning. I ett statistiskt 
urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de hade besvär 
orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet 
lungcancerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige 
uppskattas till mellan 100 och 200 fall per år och andra 
cancerformer bedöms mellan 100 och 1000 fall per år härröra 
från luftföroreningar.

Förutom direkta hälsoeffekter som förorsakas av 
luftföroreningar kan indirekta effekter uppkomma av globala 
förändringar i atmosfärens sammansättning. Växthuseffekten 
kommer innebära höjd medeltemperatur och öka energin i 
vädersystemen. Man kan förvänta sig ett ökande antal stormar 
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med kraftig nederbörd som kan ge indirekta hälsoeffekter i form  
av skador till följd av nedfallande träd och översvämningar. Det 
kan också medföra ökade förutsättningar för insekter att sprida 
sjukdomar. Utsläpp av freoner i världen med ökad UV-intensitet 
vid markytan kan bland annat vara av betydelse för uppkomst 
av olika typer av hudcancer.

Uppnådd och önskad luftkvalitet
Miljökvalitetsmålet frisk luft innebär att luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Ambitionen är att inom en generation uppnå en hållbar 
utveckling. Luftkvaliteten i våra tätorter har i flera avseenden 
förbättrats under de senaste decennierna. Halterna av ozon, 
partiklar och cancerframkallande ämnen är dock alltjämt för 
höga.

Målet till år 2020 för partiklar som är mindre än 10 mikrometer 
(PM10) och för cancerframkallande ämnen kommer sannolikt 
att nås för bakgrundsluften i våra tätorter, men det är troligt att 
det inte nås nere i gatumiljön, som ju har stor betydelse för 
människors exponering för dessa ämnen. I områden med starkt 
inslag av småskalig vedeldning kommer målet för partiklar 
troligtvis inte att nås till 2020 (generationsmålet). För de 
nationella utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
kommer målen troligen att nås. Delmålet för kvävedioxid 
bedöms i huvudsak uppnås till 2010 till följd av att utsläppen 
från trafiken minskar. Svaveldioxidhalterna har minskat och 
ligger idag långt under gällande miljökvalitetsnormer.

Luftvårdsarbetet
Det internationella luftvårdsarbetet bedrivs främst inom 
konventionen för långväga transporter av gränsöverskridande 
luftföroreningar, ECE-LRTAP, och i EU genom CAFE-
programmet (Clean Air For Europe). CAFE samarbetar idag 
aktivt med bland annat WHO. Vid sidan av detta pågår även 

arbete med EG-direktiv som syftar till reducera utsläppen från 
viktiga källor och lägga fast mål för luftkvalitet. Ett nytt direktiv 
om luftförorening genom ozon ska införas i Sverige. I Sverige 
har vi med stöd av miljöbalken fastställt normer för lägsta 
godtagbara miljökvalitet för svavel- och kvävedioxid, bly och 
partiklar (SFS 2001:527). Miljökvalitetsnormer kommer även 
att införas för bensen och kolmonoxid.

Det finns flera goda svenska exempel på åtgärder som har haft 
positiv effekt på luftkvaliteten. Här kan nämnas systemet med 
kväveoxidavgiften, miljözoner för tung trafik, miljöklassystemet 
för motorbränslen samt införande av fjärrvärme och 
bestämmelserna i svavelförordningen om svavelhalten i olja 
som infördes tidigt i Sverige.

För att de marknära ozonhalterna ska kunna reduceras i Sverige 
krävs rejäla minskningar av kväveoxid (NOx) och VOC i hela 
Europa. När det gäller partiklar utgörs en stor del av 
finfraktionen (PM 2,5) av långväga atmosfärskemiskt bildade 
partiklar. Detta är exempel på områden där Sverige behöver 
draghjälp i arbetet med att minska halten av luftföroreningar.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Miljökvalitetsmålen
  Socialdepartementets mål för folkhälsan

EXTERNA LÄNKAR
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
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Demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 
http://wimnell.com/omr353g05.pdf (32+7951)
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Demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter
http://regeringen.se/sb/d/1487
Demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigDemokratifrågor
  Diskrimineringsfrågor
  Jämställdhet
  Mänskliga rättigheter
  Offentlighetsprincipen
  Nationella minoriteter
  Samer - Samepolitik

Demokratipolitiken syftar till att värna om och fördjupa den 
svenska demokratin. Insatser för ett ökat och mer jämlikt 
medborgerligt deltagande är en viktig del i demokratipolitiken. 
Demokratifrågorna är kopplade till arbetet med att säkerställa 
full respekt för de mänskliga rättigheterna. Den svenska 
utrikespolitiken ska bidra till att människor också i andra länder 
får del av de mänskliga rättigheterna.

Svenska valobservatörer på plats i Pakistan
Den 18 februari hålls val i Pakistan. Två svenskar ingår i EUs 
valobservatörsinsats. En av dem har varit på plats sedan slutet 
av december medan den andre nyligen påbörjat sin tjänstgöring. 
Valet var ursprungligen planerat till den 8 januari, men 
valdagen flyttades fram med anledning av mordet på Benazir 
Bhutto den 27 december. 
 ▪ Webbplats: EUs valobservatörer i 

Pakistan (engelska)
 ▪ Läs mer om Sveriges förbindelser med 

Pakistan

Jurister försvarar mänskliga rättigheter i Afrika
Att bli åtalad för landsförräderi helt utan bevis - att bli 
trakasserad av polis för sin sexuella identitet - att bli fängslad 
för att skrämmas till tystnad. Det är tre exempel på brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Afrika. 

- Jag var hoppfull när vi gick in i processen eftersom det inte 
fanns några som helst bevis mot min klient. Trots det fälldes 
han till en långt fängelsestraff, berättar Neneh Chamchongan, 
advokat från Gambia. Hon är en av de afrikanska jurister som är 
på Sverigebesök för att tala om sitt arbete för mänskliga 
rättigheter i bland annat Gambia, Uganda och Zimbabwe.
 ▪ Läs mer på regeringens webbplats för mänskliga 
rättigheter
  
FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 ▪ Läs referat från John Ruggies föreläsning 

på Handelshögskolan
 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 

FN:s särskilde representant för företag 
och mänskliga rättigheter

  
Samefolkets dag, 6 februari
Den 6 februari firar vi samefolkets dag. Det är en gemensam dag 
för samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
Nationaldagen firades första gången år 1993. Det första samiska 
landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. 
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 ▪ Läs mer på regeringens webbplats om 
mänskliga rättigheter

  
FN-konventioner i nyutgåva
Nu går det att beställa den nya utgåvan av FN-konventionerna 
om mänskliga rättigheter. Den här samlingen med konventioner 
i svensk översättning innehåller både den allmänna förklaringen 
och de internationella konventionerna. 
    ▪ Läs mer på regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter

  Carl Bildt fördömer arrestering i Syrien 
  Jan Eliasson: "Det behövs mer politisk vilja från 

parterna i Sudan"
  Förintelsens minnesdag   
  Martin Luther King-dagen 8 
 Alla notiser

Aktuellt om demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter
  FN bedömer Sveriges jämställdhetsarbete 

  Uppdrag till länsstyrelserna för fortsatta insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

  Pressträff om FN:s jämställdhetsbedömning av Sverige 

  "Det finns hopp för Kongo" 

  Nyamko Sabuni medverkar i handbokslansering: Våld i 
samkönade relationer 

  Pressavdelning

Mänskliga rättigheter.se
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter med fakta, 
historik och svenska åtaganden.

Utrikespolitik och mänskliga rättigheter

Omsorgen om folkrätten och de mänskliga rättigheterna 
genomsyrar regeringens handlande i FN, i Europeiska unionen 
och andra organ samt i kontakterna med enskilda 
stater.  Folkrätt och mänskliga rättigheter

Samer - samepolitik

Senaste publikationer
  Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de 

mänskliga rättigheterna
  Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn 
  Ett starkare skydd mot diskriminering 
  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
 ▪ Beatrice Ask
 ▪ Carl Bildt
 ▪ Eskil Erlandsson
 ▪ Göran Hägglund
 ▪ Maria Larsson
 ▪ Nyamko Sabuni
 ▪ Gunilla Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
 ▪ Integrations- och jämställdhetsdepartementet
 ▪ Utrikesdepartementet
 ▪ Jordbruksdepartementet
 ▪ Socialdepartementet
 ▪ Justitiedepartementet
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Demokratifrågor
http://regeringen.se/sb/d/2001

  Mål och budget för demokratipolitiken
  Dialog om en förstärkt gemensam värdegrund

Demokratipolitiken har till syfte att värna och fördjupa den 
svenska demokratin. Politiken omfattar både insatser för ett 
ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande och insatser för 
att främja de mänskliga rättigheterna.
   En väsentlig del i demokratiarbetet är att verka för ett högt 
valdeltagande men även att öka medborgarnas inflytande och 
deltagande mellan valen.

Politiken har tre utgångspunkter:
    ▪ att stärka förutsättningarna för deltagande,
 ▪ att undanröja hinder för deltagande, samt
 ▪ att skapa möjligheter för ett ökat och mer jämlikt 

deltagande.
Demokratiarbetet handlar även om att stärka demokratins 
funktionssätt på kommunal, regional och nationell nivå, 
motverka och förhindra våld och hot mot politiker samt att 
främja utvecklingen av e-demokrati m.m.                                        
     Sverige deltar och bidrar även till utvecklingen av fora och 
processer för demokratiutvecklingsfrågor inom Europarådet, 
EU, FN och andra internationella sammanhang.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
RELATERAT
  Läs mer om det demokratiska systemet i Sverige

Jämställdhet

http://regeringen.se/sb/d/2593

  Budget för jämställdhetspolitiken
  Mål för jämställdhetspolitiken
  Jämställdhetsintegrering
  Makt och inflytande
  Mäns våld mot kvinnor
  Internationellt
  Jämställdhet i siffror

För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar 
tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje 
individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin 
begåvning inom just de områden där man har de bästa 
förutsättningarna oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män är därför en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska 
jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens 
politik.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

http://regeringen.se/sb/d/2001
http://regeringen.se/sb/d/2001
http://regeringen.se/sb/d/2001/a/70944
http://regeringen.se/sb/d/2001/a/70944
http://regeringen.se/sb/d/2001/a/96950
http://regeringen.se/sb/d/2001/a/96950
http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/504
http://regeringen.se/sb/d/504
http://regeringen.se/sb/d/2593
http://regeringen.se/sb/d/2593
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/14257
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/14257
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/64241
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/64241
http://regeringen.se/sb/d/3267
http://regeringen.se/sb/d/3267
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/67132
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/67132
http://regeringen.se/sb/d/3208
http://regeringen.se/sb/d/3208
http://regeringen.se/sb/d/3280
http://regeringen.se/sb/d/3280
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/20158
http://regeringen.se/sb/d/2593/a/20158
http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/8324


Jämställdhetsintegrering
http://regeringen.se/sb/d/3267

  EU-projekt om jämställdhetsintegrering

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi 
som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla 
politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
     Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där 
ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas 
måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga 
arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till 
att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas 
andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet
Under 2004 inleddes ett omfattande förändringsarbete i 
Regeringskansliet för att genomföra jämställdhetsintegrering. 
Utgångspunkten för förändringsarbetet är att skapa bestående 
förändringar av de ordinarie arbetssätten. 

Jämställdhetsintegrering i de statliga myndigheternas 
verksamhet
För att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i de statliga 
myndigheterna tillsatte regeringen i januari 2005 en kommitté 
som bland annat arbetar med att pröva och utveckla nya 
metoder och utbildningar för jämställdhetsintegrering.

RELATERAT
  Moving Ahead: Gender budgeting in Sweden

LADDA NER
  Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i 

Regeringskansliet (pdf 275 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  JämStöds webbplats

Mäns våld mot kvinnor

http://regeringen.se/sb/d/3208

  Prostitution och människohandel

Det fjärde delmålet för jämställdhetspolitiken är att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Målet 
omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och 
hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Vidare omfattas 
arbetet för att motverka prostitution och handel med människor 
för sexuella ändamål, samt så kallat hedersrelaterat våld.
    Den 14 november 2007 beslutade regeringen om en 
handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer.
     Handlingsplanen omfattar 56 åtgärder inom sex 
insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt 
förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 
rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, 
ökad samverkan och ökade kunskaper.
    Regeringen satsar drygt 800 miljoner kronor under 
mandatperioden för att genomföra handlingsplanen.

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen beslutar om handlingsplan 

mot våld
  Webbutsändning: Se pressträffen om den nya 

handlingsplanen i efterhand
  Skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer
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Internationellt
http://regeringen.se/sb/d/3280

  Europarådet
  Jämställdhetsarbetet inom EU
  Nordiska ministerrådet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga i 
det internationella samarbetet och flera insatser görs för att 
kvinnors villkor ska stärkas i Norden, Europa och i övriga 
världen.

Det internationella intresset för Sveriges jämställdhetspolitik är 
stort. Det som åstadkommits hittills nationellt har givit oss en 
stark internationell position inom jämställdhetsarbetet och 
intresset för och efterfrågan på våra erfarenheter och våra 
lösningar är stort. Sverige har ett förtroendekapital 

Mänskliga rättigheter
http://regeringen.se/sb/d/2665

  En nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna

  Konventionen om barnets rättigheter

"Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter."

Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Det är en viktig uppgift att stärka de mänskliga 
rättigheterna, och respekten för dem. Arbetet för att främja de 
mänskliga rättigheterna sker både nationellt och i 
utrikespolitiken. Frågor om mänskliga rättigheter genomsyrar 
de flesta politikområden.

Vad är mänskliga rättigheter?
De rättigheter som inryms i FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 innehåller, enkelt uttryckt

 ▪ de grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller 
uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå 
med i en organisation eller att ordna möten

 ▪ rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten att 
inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr

 ▪ rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, 
till exempel rätten till en tillfredsställande 
levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning.
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Under de drygt femtio år som gått sedan den allmänna 
förklaringen antogs har rättigheterna slagits fast i ett antal 
internationella konventioner. Konventionerna tillförsäkrar 
enskilda olika rättigheter gentemot statsmakten. Sverige har 
ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, 
vilket innebär att vi förbundit oss att respektera 
konventionernas regler. Den svenska utrikespolitiken ska bidra 
till att människor också i andra länder får del av de mänskliga 
rättigheterna.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
För att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och 
informera om de svenska åtagandena på områdena har 
regeringen öppnat en webbplats om mänskliga rättigheter. Här 
finns bland annat mer information om regeringens arbete för 
mänskliga rättigheter i Sverige och i svensk utrikespolitik. På 
webbplatsen finns också nyheter, konventioner, skrivelser, 
publikationer och rapporter om de mänskliga rättigheterna i 
världens alla länder.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

EXTERNA LÄNKAR
  Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
  UD:s rapporter om de mänskliga rättigheterna i världens 

länder

Nationella minoriteter
http://regeringen.se/sb/d/9594

  Mål och budget för minoritetspolitiken

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de 
nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Minoritetspolitikens mål
Målet för minoritetspolitiken kan delas in i tre huvudområden

 ▪ att ge skydd för de nationella minoriteterna,

 ▪ att stärka deras möjligheter till inflytande,

 ▪ att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande.

Sveriges nationella minoriteter
Sverige har fem nationella minoriteter som är judar, romer, 
samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. 
De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla 
varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli.

De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas alla av den 
svenska minoritetspolitiken. Minoritetspolitiken ska stärka de 
nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras 
språk ska hållas levande.

Minoritetspolitikens grunder
Grunden för minoritetspolitiken finns dels i propositionen 
"Nationella minoriteter i Sverige" (prop. 1998/99:143) och dels i 
två Europaråds konventioner - ramkonventionen om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska 
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stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
(minoritetsspråkskonventionen) - som Sverige ratificerade år 
2000.

Minoritetspolitiken bygger på bestämmelserna i dessa två 
konventioner som Sverige är skyldigt att följa. Rätten till skydd 
för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är enligt 
ramkonventionen och minoritetsspråkkonventionen en 
integrerad del av det internationella skyddet för de mänskliga 
rättigheterna. Ramkonventionen omfattar områden inom hela 
samhällslivet, såsom barnomsorg, utbildning - på alla nivåer - 
kultur, media, anti-diskriminering och äldreomsorg. 
Minoritetsspråkskonventionen omfattar en rätt att använda 
minoritetsspråken, men också åtgärder för att 
minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas. Som en följd av 
ratificeringarna är Sverige skyldigt att periodiskt återrapportera 
till Europarådet om vilka åtgärder Sverige vidtagit för att 
efterleva de krav som uppställs i konventionerna. För 
ramkonventionens del sker rapporteringen vart femte år och för 
minoritetsspråkskonventionen sker återrapporteringen vart 
tredje år. I juni i år lämnade Sverige sin andra rapport angående 
efterlevnaden av ramkonventionen och till nästa sommar måste 
Sverige lämna sin tredje rapport angående efterlevnaden av 
minoritetsspråkskonventionen. I rapporteringen ska Sverige 
artikel för artikel ange vilka åtgärder Sverige vidtagit för 
efterlevnaden av respektive konvention. Regeringen försöker 
också svara på direkta frågor som Europarådet ställt samt möta 
upp kritik som Europarådet lämnat. Därefter granskar 
Europarådet Sverige och granskningen resulterar i en rapport 
om förhållandena i Sverige samt rekommendationer. 
Europarådet har nyligen avlämnat sina rekommendationer om 
Sveriges efterlevnad av minoritetsspråkskonventionen.

Minoritetsspråken
Ett av minoritetspolitikens huvudområden är att ge stöd åt de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Tre av de 
nationella minoritetsspråken - samiska, finska och meänkieli - 
har historiskt en stark tillhörighet till vissa geografiska områden 
inom landet. Därför omfattas dessa språk av särskilda regionala 
åtgärder.

Genom särskild lagstiftning ges enskilda rätt att använda 
samiska, finska och meänkieli i kontakter med 
förvaltningsmyndigheter och domstolar i de geografiska 
områden (s.k. förvaltningsområden) där språken har använts av 
hävd och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. 
Lagstiftningen omfattar ett antal kommuner i Norrbottens län. 
Det språkliga förvaltningsområdet för samiska är Arjeplog, 
Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommun. För finska och 
meänkieli är de språkliga förvaltningsområdena Gällivare, 
Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun.

Lagarna innebär bl.a. att kommunerna i förvaltningsområdena 
ska ge föräldrar möjlighet att placera sina barn i 
förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs 
på minoritetsspråket. Motsvarande gäller även för 
äldreomsorgen. 

Utredning om finska och sydsamiska språken
Regeringen beslutade den 22 januari 2004 att tillkalla en 
särskild utredare, Paavo Vallius, med uppgift att analysera om 
det finns förutsättningar att utvidga det finska 
förvaltningsområdet till att även gälla i Stockholms- och 
Mälardalsregionen. I februari 2005 beslutade regeringen att 
utredaren också skulle analysera om det finns förutsättningar 
att utvidga det samiska förvaltningsområdet till att gälla inom 
det sydsamiska området. Med det sydsamiska området avses de 
södra delarna av det traditionella språkområdet som omfattar 



delar av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas 
län. Utredaren lämnade ett delbetänkande, Rätten till mitt språk 
(SOU 2005:40), i maj 2005 och ett slutbetänkande, Att återta 
mitt språk (SOU 2006:19), den 21 februari 2006. I 
betänkandena föreslås att en utvidgning ska ske av såväl det 
finska som det samiska förvaltningsområdet. Utredaren har 
även lämnat andra förslag inom det minoritetspolitiska 
området. Betänkandena behandlas för närvarande inom 
Regeringskansliet

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om samepolitik
  Faktablad: Nationella minoriteter och minoritetsspråk
  SOU 2006:19 Att återta mitt språk - åtgärder för att 

stärka det samiska språket
  SOU 2005:40 Rätten till mitt språk - förstärkt 

minoritetsskydd

LADDA NER
  Europarådets rapport om Sveriges tillämpning av 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 
(pdf 444 kB)

  Europarådets rapport och rekommendation om Sveriges 
tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- 
eller minoritetsspråk (pdf 287 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1175, 
Lulesamiska (pdf 65 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1175, 
Nordsamiska (pdf 68 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1175, 
Sydsamiska (pdf 64 kB)

  Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1176 
(pdf 48 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Europarådets rekommendation angående Sveriges 

införande av ramkonventionen om skyddet för nationella 
minoriteter

  Sammanfattning av Europarådets rekommendationer på 
svenska och nationella minoritetsspråk

  Utredningen om finska och sydsamiska språken
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Samer - Samepolitik

http://regeringen.se/sb/d/4366

  Samerna - ett ursprungsfolk
  Sametinget
  Interdepartemental arbetsgrupp för samepolitiken
  Informationstidning om samer
  Bok: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige
  Frågor och svar om samer

Samefrågor i Regeringskansliet
Samefrågorna är tvärsektoriella och berör ett flertal 
departement i Regeringskansliet. Jordbruksdepartementet är 
det samordnande departementet. Sedan 1995 finns det en enhet 
inom Jordbruksdepartementet som bland annat arbetar med 
same- och rennäringsfrågor.

Sedan Sametinget inrättades 1993 har arbetet med samefrågor 
varit inriktat på att överföra arbetsuppgifter från andra 
myndigheter till Sametinget inom områden där detta är 
naturligt och rimligt. Målsättningen är att öka samernas 
inflytande över frågor som är av stor betydelse för den samiska 
näringsutövningen och kulturen. Arbetet syftar också till att 
tillsammans med samerna forma en politik som baseras på 
ömsesidig respekt samt ökat deltagande av samer i samhället.

Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7-9 feb 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson deltar på Jokkmokks 
marknad och träffar företrädare för samerna för att ta del av och 
diskutera aktuella frågor kring samer och rennäring. Under 
besöket kommer han även att delta i ett rundabordssamtal med 
parter som utgör den så kallade Laponiaprocessen.

▪ Pressmeddelande: Jordbruksministern besöker 
Jokkmokk den 7-9 februari
▪ Samer - Samepolitik
▪          Rennäring

Samefolkets dag 
I dag, den 6 februari, är det Samernas nationaldag. Den firas 
sedan 1993 till minne av det första samelandsmötet som hölls 
den dagen i Trondheim år 1917.
Läs mer om Samefolkets dag på Sametingets webbplats
Sameministrarna mötte sametingspresidenterna 
Boken om samer - nu även på spanska 
Regeringen satsar på Sametinget 
Jordbruks- och sameministern besöker Sametinget
och Girjas sameby 
Eskil Erlandsson på seminarium om Nordisk 
samekonvention 

Läs mer

  Rennäring
  Minoriteter
Informationsmaterial

  Broschyr: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige
  Broschyr: The Sami - an Indigenous People in Sweden
  Tidning: Same, same but different
  Lärarhandledning: Same, same but different

Samiskt informationscentrums webbportal

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
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EU

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
EU. 
http://wimnell.com/omr353g06.pdf (354+7951)
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EU
http://regeringen.se/sb/d/1488
EU
  Regeringens EU-arbetsprogram
  Fler gör mer
  Europeiska rådet - toppmöten
  Regeringens arbete i rådet
  Samråd och beredning
  EU:s ordförandeskap
  EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
  EU:s tillväxtstrategi: Lissabonstrategin
  EU:s utvidgning
  Den inre marknaden
  EU-budgeten
  EMU och euron
  Öppenhet och EU
  EU-kalendarium
  Veckobrevet från Bryssel
  Var hittar jag information om EU?

Just nu görs en genomgripande översyn av EU:s budget. Det är 
ett viktigt och spännande arbete för att förnya och förändra 
unionen inför framtidens utmaningar. Här kan du läsa mer om 
vad som är på gång. Du har också chansen att på ett roligt och 
annorlunda sätt göra din egen EU-budget!

Utrikesministrarna ska diskutera västra Balkan
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) 
sammanträder den 18-19 februari i Bryssel. Västra Balkan och 

krisen i Kenya är två av frågorna på dagordningen. Sverige 
representeras av utrikesminister Carl Bildt och EU-minister 
Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 

och yttre förbindelser den 18-19 februari
Jordbruks- och fiskeministrarna möts om EU:s 
fiskekontroll
Jordbruks- och fiskeministrarna kommer att diskutera EU:s 
framtida fiskekontroll vid rådsmötet i Bryssel den 18 februari. 
Vaccination mot djursjukdomen bluetongue och förslag om 
genmodifierad majs och potatis för livsmedels- och 
foderändamål står på dagordningen. Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson deltar i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för jordruk och fiske 

den 18 februari
  
EU:s utbildnings- och ungdomsministrar möts i 
Bryssel
Utbildnings- och ungdomsrådet den 14 februari kommer till en 
stor del att ägnas åt förberedelser av stats- och 
regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 13-14 mars. 
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 
representerar Sverige. 
 ▪ Läs mer om utbildnings- och 

ungdomsrådet den 14 februari
  
Nu synas EU:s budget. Turnéstart för Cecilia 
Malmström i Karlskrona.
Under våren kommer EU-minister Cecilia Malmström att 
genomföra en rad öppna möten och seminarier som fokuserar 
på den översyn av EU:s budget som just nu pågår. Det är ett 
stort och angeläget arbete som kommer att stor betydelse för 
framtidens EU.
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Därför är det viktigt att ha en genomgripande diskussion om 
framtidsbudgeten och vad Sverige ska prioritera vid 
förhandlingsbordet. Idén med turnén är att föra en dialog om 
hur EU:s resurser ska användas och att ta in idéer och 
synpunkter från allmänheten, näringslivet och organisationer.

Turnéstarten för Cecilia Malmström sker på Marinmuseum i 
Karlskrona onsdagen den 13 februari. Alla intresserade är 
välkomna. 
 ▪ Läs mer om översynen av EU:s budget
 ▪ Pressmeddelande: EU-minister Cecilia 

Malmström besöker Karlskrona
  
EU:s finansministrar förberedde vårtoppmötet

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 
sammanträdde i Bryssel den 12 februari. Ministrarna antog 
bland annat Ekofins bidrag till Europeiska rådets vårtoppmöte 
den 13-14 mars. Finansminister Anders Borg representerade 
Sverige. 
 
 Läs mer om Ekofin-mötet den 12 februari
  EU-minister Cecilia Malmström besöker 

Karlskrona 
  Glädjande EU-besked till 89 000 svenska 

bilägare 
  Tjänstedirektivets aktörer samlade 
  Utrikesministrarna beslutade inleda EU:s 

Tchad-insats 

Så här fungerar det

Läs om hur EU styrs och hur regeringen arbetar i EU.

  Så styrs EU - EU:s institutioner

  Regeringens roll i EU-arbetet och samordningen i 
Regeringskansliet

Aktuellt om EU

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson diskuterar EU:s 
framtida fiskekontroll 

  Carl Bildt och Cecilia Malmström till EU-rådsmöte i 
Bryssel 

  Fredrik Reinfeldt besöker Europaparlamentet i 
Strasbourg 

  Ungdomsminister Nyamko Sabuni besöker rådsmöte i 
Bryssel 

  EU-minister Cecilia Malmström besöker Karlskrona 

  Pressavdelning

Hur tycker du att EU:s pengar ska användas? Gör din 
egen EU-budget!

Regeringens arbete i rådet

  Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Ekonomiska och finansiella frågor
  Rättsliga och inrikes frågor
  Jordbruk och fiske
  Konkurrenskraft
  Miljö
  Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 

konsumentfrågor
  Transport, telekommunikation och energi
  Utbildning, ungdom och kultur
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Dagordningar inför rådsmöten

  Rådet för jordbruk och fiske, 18 februari 2008 15 
februari 2008 

  Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, 18-19 
februari 2008 11 februari 2008 

  Rådet för utbildning, ungdom och kultur, 14 februari 
2008 7 februari 2008 

  Alla kommenterade dagordningar
Dagordningar och rapporter för möten i Coreper

  Coreper I: Dagordningar och rapporter
  Coreper II: Dagordningar och rapporter

Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

Uttalanden från rådet

Uttalanden om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken publicerade på ministerrådets webbplats. 
Rådet ansvarar för länktexterna.

  Déclaration de la présidence au nom de l'Union 
européenne sur la tenue des élections législatives au 
Pakistan

  Frigivande av människorättsförsvarare i Uzbekistan
  Dödsdomar i Iran
    Officiell utnämning av den thailändska 

regeringen den 6 februari 2008
  Uttalanden på rådets webbplats

EU-länkar

  EU:s webbportal
  EU-upplysningens webbplats: partipolitiskt neutral EU-

information, nyheter m.m.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Cecilia Malmström
  Carl Bildt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  EU-representationen
  Utrikesdepartementet
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Europeiska rådet - toppmöten

http://regeringen.se/sb/d/6784

  Toppmöten under 2007
  Toppmöten under 2006
  Toppmöten under 2005

Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- eller 
regeringschefer och kommissionens ordförande. Dessa biträds 
av medlemsstaternas utrikesministrar och när vissa frågor står 
på dagordningen kan även finansministrarna delta. Europeiska 
rådet möts 1-2 gånger per ordförandeskap på vad som brukar 
kallas för EU:s toppmöten.

Toppmöten etablerades på 1960-talet vid sidan av EU:s övriga 
beslutsstruktur och blev mer regelbundna i början av 1970-talet.  
Formell status fick de 1974 i Paris.

Arbetet i Europeiska rådet förbereds till stor del av rådet för 
allmänna frågor och yttre förbindelser där utrikesministrarna 
antar först dagordningen, en så kallad "annoterad agenda" och 
sedan ett utkast till toppmötesslutsatser. Några dagar före 
toppmötet sänder den stats- eller regeringschef som innehar 
ordförandeskapet ett brev (herdabrevet) till sina motsvarigheter 
och till kommissionens ordförande för att bjuda in dem till 
mötet. Brevet innehåller i allmänhet en förteckning över frågor 
som kommer att behandlas men det finns ingen formell 
dagordning på samma sätt som vid rådets möten.

Ge impulser och fastställa riktlinjer
Även om Europeiska rådet juridiskt sett inte är någon av EU:s 
institutioner beskrivs det idag som unionens viktigaste organ. 
Det har enligt EU-fördraget i uppgift att "ge unionen de 
impulser som behövs för dess utveckling och fastställa allmänna 
politiska riktlinjer för denna utveckling". Genom att det har en 
viss distans till den detaljerade, dagliga beslutsprocessen får det 
ofta lösa upp knutar i unionens arbete. Europeiska rådet kan 
också rycka in snabbt i krislägen, särskilt om företrädarna är 
överens.

Beslutsfattande
Europeiska rådet fattar sällan formella beslut men fastställer, 
genom slutsatser, allmänna politiska riktlinjer för unionen. De 
riktlinjer som utformas skrivs in i "ordförandeskapets 
slutsatser". Det är ett viktigt redskap för den uppföljning som 
institutionerna och medlemsstaterna gör av Europeiska rådets 
riktlinjer. I slutsatserna kan Europeiska rådet uppmana rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att agera på ett visst sätt.

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska rådet
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Regeringens arbete i rådet
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  Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Ekonomiska och finansiella frågor
  Rättsliga och inrikes frågor
  Jordbruk och fiske
  Konkurrenskraft
  Miljö
  Sysselsättning, sociala frågor, hälsa & konsument
  Transport, telekommunikation och energi
  Utbildning, ungdom och kultur
  Så här fungerar rådsarbetet
  Intervjuer med EU-ambassadörerna

Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, som 
ofta kallas ministerrådet eller rådet. Rådet möts på tre nivåer: 
med tjänstemän i arbetsgrupper, ambassadörer i Coreper och 
med ministrar på rådsmöten.

Ministerrådet
Ministerrådet sammanträder i nio olika konstellationer som 
motsvaras av ämnesindelningen till vänster.

Under varje ämne publiceras löpande information om vad som 
händer på kommande ministerrådsmöte inom området och 
uppföljningar av tidigare möten.

Coreper
Coreper, de ständiga representanternas kommitté förbereder 
rådsmöten på ministernivå. Coreper sammanträder i två 
sammansättningar, Coreper II och Coreper I.

Under varje ämne publiceras kortrapporter från möten i 
Coreper.

Arbetsgrupper och kommittéer
Rådets arbetsgrupper och kommittéer har till uppgift att 
förbereda alla frågor innan de går vidare till Coreper och 
slutligen till ministernivå. I dag finns cirka 160 arbetsgrupper 
och kommittéer.

Under varje ämne finns mer information om de olika 
arbetsgrupperna och kontaktuppgifter till svenska 
representanter.
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Allmänna frågor och yttre 
förbindelser
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  Arbetsprogram hösten 2007: Allmänna frågor
  Arbetsprogram hösten 2007: Yttre förbindelser
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är att EU i sina 
förbindelser med övriga världen ska främja de gemensamma 
värden som bygger på frihet, demokrati och mänskliga 
rättigheter. EU bör ta sitt globala ansvar för att bidra till en mer 
rättvis utveckling och fattigdomsbekämpning. EU bör även 
fortsatt verka för internationell säkerhet och aktivt bidra med 
fredsfrämjande insatser. Regeringen anser vidare att EU bör 
agera till stöd för FN och andra multilaterala organisationer 
samt agera för att stärka folkrätten.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Allmänna 
frågor

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Yttre 
förbindelser

Utrikesministrarna ska diskutera västra Balkan
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) 
sammanträder den 18-19 februari i Bryssel. Västra Balkan och 
krisen i Kenya är två av frågorna på 

dagordningen. Sverige representeras av utrikesminister Carl 

Bildt och EU-minister Cecilia Malmström. 

 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 18-19 februari
  
Utrikesministrarna beslutade inleda EU:s Tchad-insats
Vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser i Bryssel 
den 28 januari fattade utrikesministrarna beslut om att inleda 
EU:s militära insats i Tchad. De enades också om en inbjudan 
till Serbien att underteckna ett politiskt samarbetsavtal. 
Utrikesminister Carl Bildt representerade Sverige. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 28 januari
  
Utrikesministrarna diskuterade EU:s utvidgning
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
i Bryssel den 10 december. Förberedelser inför Europeiska 
rådets möte den 14 december, diskussion om EU:s utvidgning 
och Kosovo var några av frågorna på dagordningen. Sverige 
representerades av utrikesminister Carl Bildt och EU-minister 
Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 10-11 december
  
Rådsmöte med fokus på säkerhet, försvar och bistånd 
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
i Bryssel 19-20 november. Ministrarna antog nya sanktioner 
mot Burma och diskuterade bland annat Mellanöstern, Kosovo 
och insatsen i Tchad. Sverige representerades av utrikesminister 
Carl Bildt, försvarsminister Sten Tolgfors, EU-minister Cecilia 
Malmström och biståndsminister Gunilla Carlsson. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 19-20 november

EU:s utrikesministrar beslutade om sanktioner mot 
Burma
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
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i Luxemburg den 15 oktober. Sverige representerades av 
utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 15-16 oktober

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
allmänna frågor och yttre förbindelser
Coreper II: Rapport från mötet den 9 januari 2008
Alla rapporter från Coreper II

Uttalanden från rådet
Uttalanden om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken publicerade på ministerrådets webbplats. 
Rådet ansvarar för länktexterna.

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 
la tenue des élections législatives au Pakistan
Frigivande av människorättsförsvarare i Uzbekistan
Dödsdomar i Iran
EU Presidency Statement on the signing of an interim political 
agreement with Serbia
Officiell utnämning av den thailändska regeringen den 6 
februari 2008
Uttalanden på rådets webbplats

Om allmänna frågor och yttre förbindelser på 
Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

Lissabonfördraget - kärnan i EU
Läs om arbetet hittills och det fortsatta arbetet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  Utrikesdepartementet

Rådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser
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  Rådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser

  Rådsmöte den 18-19 februari
  Rådsmöte den 28 januari
  Rådsmöten 2007
  Rådsmöten 2006
  Rådsmöten 2005

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder 
en gång i månaden. Mötet är uppdelat i två delar med separata 
dagordningar: allmänna frågor och yttre förbindelser. 
Medlemsstaterna företräds i regel av sina utrikesministrar men i 
vissa fall, beroende på dagordningen, deltar även 
handelsministrar, biståndsministrar eller försvarsministrar.

Under allmänna frågor behandlas:

 ▪ Förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets 
möten (toppmöten)

 ▪ Den allmänna samordningen av EU:s politik

 ▪ EU:s utvidgning

 ▪ Institutionella och administrativa frågor
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 ▪ Horisontella ärenden som berör flera av unionens 
politikområden

Förberedelserna inför toppmötena består bland annat av att 
utrikesministrarna diskuterar och så långt som möjligt försöker 
enas om ett utkast till toppmötesslutsatser, en så kallad 
"annoterad agenda". Rådets treåriga strategiska program 
respektive ettåriga operationella program är några exempel på 
horisontella ärenden.

Under yttre förbindelser behandlas samtliga aspekter 
av unionens yttre åtgärder, det vill säga:

 ▪ Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

 ▪ Europeisk säkerhets - och försvarspolitik

 ▪ EU:s handelsrelationer med tredje land

 ▪ Utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd

Ofta utväxlas till exempel information och bedömningar om 
pågående internationella konflikter för att man ska kunna enas 
om ett gemensamt agerande gentemot ett land eller en region.

Utrikesministrarna träffas också en gång per ordförandehalvår 
vid ett informellt möte i ordförandelandet. Det kallas ibland för 
"Gymnich" eftersom det första mötet ägde rum under det tyska 
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

 

Arbetsgrupper för allmänna frågor

http://regeringen.se/sb/d/6712

  Arbetsgrupper för allmänna frågor
  Arbetsgrupper för yttre förbindelser, säkerhet och

Nedan hittar du information om rådsarbetsgrupper för 
allmänna frågor och kontaktuppgifter till svenska 
representanter.

 ▪ Antici- och Mertensgruppen

 ▪ Arbetsgruppen för allmänna frågor

 ▪ Arbetsgruppen för utvidgningen

 ▪ Högnivågruppen för asyl- och migration

 ▪ Arbetsgruppen för strukturåtgärder

 ▪ Arbetsgruppen för de yttersta randområdena

 ▪ Arbetsgruppen för information

 ▪ Arbetsgruppen för rättsdata

 ▪ Arbetsgruppen för kodifiering av lagstiftningen

 ▪ Arbetsgruppen för domstolen

 ▪ Arbetsgruppen för nya byggnader

 ▪ Ordförandeskapets vänner

Antici- och Mertensgruppen
Möten i Coreper II förbereds av den så kallade Anticigruppen 
och för Coreper I av Mertensgruppen. I dessa grupper företräds 
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medlemsstaterna av medarbetare från de ständiga 
representationerna i Bryssel.

Mötena i Antici- respektive Mertensgruppen hålls normalt 
dagen före Corepermötena. Medlemsländerna kan då ge en 
första indikation om de positioner som man tänker ta upp i 
Coreper. Ärenden som inte kräver diskussion i Coreper och råd 
(så kallade I- respektive A-punkter) behandlas också. Utöver 
detta planeras Corepermötenas upplägg, dagordningar inför 
rådsmöten behandlas och frågor av informativ karaktär tas upp 
för att rationalisera Corepermötena enligt den uppförandekod 
som rådet antog med anledning av unionens utvidgning.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Diana Madunic ambassadråd, samordning av Coreper II (Antici)
+32(0)2 289 56 21 +32(0)476 90 72 71
e-post till Diana Madunic

Erik Windmar kansliråd 08 405 42 82 e-post till Erik Windmar

Daniel Svensson ambassadråd, samordning av Coreper I 
(Mertens) +32 (0)2 289 56 38 +32 (0)477 55 22 73
e-post till Daniel Svensson

Johanna Kirsten departementssekreterare 08 405 22 30
e-post till Johanna Kirsten

Arbetsgruppen för allmänna frågor
Arbetsgruppen för allmänna frågor (GAG) behandlar ärenden 
om det löpande samarbetet mellan institutionerna. Arbetet är 
till stor del inriktat mot frågor som rör ministerrådets relation 
till Europaparlamentet. I arbetsgruppen koordineras 

ordförandeskapets agerande och ställningstaganden i 
förhållande till Europaparlamentet. Det gäller till exempel de 
många svar på parlamentarikernas frågor som ministerrådet 
genom sin ordförande lämnar muntligen och skriftligen i 
parlamentet.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Annika Hahn-Englund ambassadråd +32 (0)2 289 56 11
e-post till Annika Hahn-Englund

Ami Larsson departementssekreterare 08 405 31 93
e-post till Ami Larsson

Johannes Jarlebring handläggare +32 (0)2 289 58 57
e-post till Johannes Jarlebring

Arbetsgruppen för utvidgningen
Arbetsgruppen ansvarar för kandidat- och anslutningsländerna i 
frågor om EU:s utvidgning. I gruppen behandlas främst 
anslutningsförhandlingarna.

Arbetsgruppen kommer att ansvara för att övervaka Bulgariens 
och Rumäniens genomförande av EU:s regelverk. I en 
undergrupp till arbetsgruppen för utvidgningen pågår arbetet 
med att utarbeta ett gemensamt anslutningsfördrag för 
Bulgarien och Rumänien. Arbetsgruppen ansvarar för 
utarbetandet av en förhandlingsstrategi för kandidatländerna 
Kroatien och Turkiet.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=17422&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=17422&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56985&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56985&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=17569&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=17569&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56986&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56986&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=50164&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=50164&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56959&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=56959&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=50200&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=50200&m=popup&l=sv


KONTAKT

Charlotte Muñoz Sammelin förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 56 73 e-post till Charlotte Muñoz Sammelin

Högnivågruppen för asyl- och migration
Gruppen har till uppgift att skapa en integrerad 
gemenskapsstrategi för EU:s samarbete med länder utanför 
unionen, så kallade tredje länder. Målet för verksamheten är att 
utveckla samarbetet med tredje länder för att förbättra deras 
egen kapacitet att hantera migrationsströmmar - så att de blir 
mindre attraktiva som transitländer. Gruppen förbereder 
slutsatser inom migrations- och utvecklingsområdet och 
rapporterar både till ministerrådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser och till ministerrådet för rättsliga och inrikes 
frågor.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Börje Mattsson ambassadör 08 405 24 01
e-post till Börje Mattsson

Lars Johan Lönnback förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 57 59 e-post till Lars Johan Lönnback

Arbetsgruppen för strukturåtgärder
Gruppen ansvarar för frågor som rör den så kallade 
sammanhållningspolitiken inom EU. Sammanhållningspolitiken 
syftar till att öka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen och minska skillnaderna i utvecklingsnivå 
mellan regionerna i EU.

Den 14 juli 2004 lade kommissionen fram förslag till 
rådsförordningar om sammanhållningspolitikens utformning 
för perioden 2007-2013. Förslagen behandlades i arbetsgruppen 
under hösten 2004 och kommer att behandlas vidare under 
Luxemburgs ordförandeskap första halvåret 2005.

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

KONTAKT

Erling Kristiansson kansliråd 08 405 24 32
e-post till Erling Kristiansson

Anna Carlsson regionalråd +32 (0)2 289 58 47
e-post till Anna Carlsson

Christer Christensen kansliråd 08 405 22 95
e-post till Christer Christensen

Arbetsgruppen för de yttersta randområdena
De yttersta randområdena (de franska utomeuropeiska 
områdena samt Madeira, Azorerna och Kanarieöarna) har 
genom artikel 299.2 i fördraget en särställning i förhållande till 
EU:s regler.

Undantagen regleras genom beslut om särskilda förordningar 
eller anpassningar av gemenskapsförordningar och rör bland 
annat skatter, tullar, jordbruks- och fiskepolitik samt 
strukturpolitik och statsstödsregler.

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

KONTAKT

Erling Kristiansson kansliråd 08 405 24 32
e-post till Erling Kristiansson
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Anna Carlsson regionalråd +32 (0)2 289 58 47
e-post till Anna Carlsson

Arbetsgruppen för information
Gruppen ansvarar för informations- och öppenhetsfrågor. På 
informationsområdet handlar det främst om gemensamma 
prioriteringar och samordning av aktiviteter mellan 
medlemsländer och EU:s institutioner. Gruppen diskuterar 
också regelbundet olika pressfrågor i anslutning till rådets 
arbete. På öppenhetsområdet har gruppen haft huvudansvaret 
för att ta fram förordning 1049/2001 om nya regler för 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar. Gruppen hanterar också så kallade 
bekräftade ansökningar från EU-medborgare som i första 
instans (ministerrådets sekretariat) fått avslag om att få tillgång 
till en begärd handling från rådet.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Thomas Lindblom pressråd, EU-representationen
+32 (0)2 289 56 55 +32 (0)475 24 56 60
e-post till Thomas Lindblom

Kristian Seth departementssekreterare 08 405 32 67
e-post till Kristian Seth

Arbetsgruppen för rättsdata
Arbetsgruppen för rättsdatafrågor har som främsta uppgift att 
lämna information mellan medlemsländerna om utvecklingen 
av rättsinformationssystemen i de olika länderna och att bidra 
till utvecklingen av de rättsdatabaser som finns på europanivå. 
Gruppen sammanställer fortlöpande information om innehåll 

och standarder i de olika medlemsländernas rättsdatabaser.

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

KONTAKT

Annika Waller rättssakkunnig 08 405 23 17
e-post till Annika Waller

Arbetsgruppen för kodifiering av lagstiftningen
Gruppen ansvarar för officiell kodifiering av EU:s regelverk. En 
officiell kodifiering innebär att texten från en eller flera 
befintliga grundläggande rättsakter och tillhörande ändringar 
sammanställs i en ny rättsakt. Denna kodifierade rättsakt 
ersätter tidigare rättsakter utan att någon innehållsmässig 
ändring. Vid en kodifiering förblir alltså den tillämpliga 
lagstiftningen oförändrad. Tanken är att rättsakter ska 
kodifieras senast efter det att de ändrats för tionde gången.

Den officiella kodifieringen bidrar till att göra 
gemenskapslagstiftningen mer lättläst, genom att 
grundläggande rättsakter med tillhörande ändringar samlas i en 
rättsakt. Den officiella kodifieringen bidrar även till 
rättssäkerheten eftersom den leder fram till en rättsligt 
bindande text i motsats till informella konsolideringar. 
Arbetsgruppen för kodifiering arbetar löpande med de förslag 
till officiell kodifiering som kommissionen lägger fram.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Maria Ramstedt förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 57 28 e-post till Maria Ramstedt
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Jessica Sjöstrand rättssakkunnig 08 405 58 35
e-post till Jessica Sjöstrand

Arbetsgruppen för domstolen
Gruppen ansvarar för frågor som rör unionens domstolssystem.

I arbetsgruppen behandlas reglerna som rör förfarandet vid EG-
domstolen och förstainstansrätten, framför allt protokollet om 
domstolens stadga och domstolens respektive 
förstainstansrättens rättegångsregler. Övergripande frågor, till 
exempel fördelningen av behörigheten mellan de två 
instanserna, behandlas också i gruppen.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Anders Kruse departementsråd 08 405 34 88
e-post till Anders Kruse

Anna Falk kansliråd 08 405 24 65 e-post till Anna Falk

Kristina Holmgren ämnesråd 08 405 47 42
e-post till Kristina Holmgren

Arbetsgruppen för nya byggnader
Arbetsgruppen för nya byggnader är för närvarande vilande 
men kommer att användas.

Ordförandeskapets vänner
Ordförandeskapets vänner är en flexibel grupp som kan 
användas vid behov för vilket ämne som helst.

RELATERAT
  Arbetsgruppen för utvidgningen: Förhandlingar om EU-

medlemskap

Lissabonfördraget undertecknades 
den 13 december
http://regeringen.se/sb/d/6800

  Lissabonfördraget undertecknades den 13 
december

  Kommissionens meddelande om inre marknaden
  Allians mellan EU och utvecklingsländer om klimat
  Intervju med ambassadör Björn Lyrvall
  Grönbok om tillgång till EU-handlingar
  Några frågor till EU-minister Cecilia Malmström

Den 13 december i Lissabon undertecknade statsminister 
Fredrik Reinfeldt och EU-minister Cecilia Malmström det nya 
fördraget, tillsammans med sina kollegor från EU:s 27 
medlemsländer.

Vid det informella toppmötet i Lissabon den 18 oktober i år (?) 
enades EU:s stats- och regeringschefer om det nya fördraget.

Efter årsskiftet inleds processen i samtliga medlemsländer med 
att ratificera Lissabonfördraget. I Sverige sker det genom ett 
beslut i riksdagen. Målet är att det nya fördraget ska träda i kraft 
före valet till Europaparlamentet i juni 2009.

Konsoliderad version av EU:s fördrag på svenska
Regeringskansliet har gett Sieps (Svenska institutet för 
europapolitiska studier) i uppdrag att ta fram en konsoliderad 
version av EU:s fördrag på svenska i vilken Lissabonfördraget är 
integrerat. Sieps konsoliderade version är preliminär.
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LADDA NER
  Lissabonfördraget (ändringar från tidigare fördrag) (pdf 

822 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs en konsoliderad version av EU-fördragen, med 

Lissabonfördraget integrerat, på Sieps webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU-upplysningens 

webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU:s webbportal

Artikeln senast uppdaterad 8 januari 2008

Ekonomiska och finansiella frågor

http://regeringen.se/sb/d/6698

  Arbetsprogram hösten 2007: Ekofin
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande målsättning är högre uthållig tillväxt.  
Sunda offentliga finanser med respekt för det överenskomna 
regelverket (stabilitets- och tillväxtpakten). En mer positiv 
ekonomisk utveckling inom EU påverkar direkt Sveriges 
ekonomi. Stabila offentliga finanser är en förutsättning för 
långsiktigt hållbar tillväxt. Det är viktigt att öka 
arbetskraftsutbudet och skapa en arbetsmarknad med tydliga 
incitament till arbete i kombination med trygghetssystem som 
underlättar omställning bland annat för att möta den 
demografiska utvecklingen.   

 Regeringens EU-arbetsprogram hösten    2007:       
 Ekonomiska och finansiella frågor

EU:s finansministrar förberedde vårtoppmötet
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 
sammanträdde i Bryssel den 12 februari. Ministrarna antog 
bland annat Ekofins bidrag till Europeiska rådets vårtoppmöte 
den 13-14 mars. Finansminister Anders Borg representerade 
Sverige. 
 ▪ Läs mer om Ekofin-mötet den 12 februari
  
Finansministrarna förberedde vårtoppmötet
EU:s finansministrar möttes i Bryssel den 22 januari. Främst 
diskuterade de förberedelser inför Europeiska rådets toppmöte 
den 13-14 mars. Sverige representerades av finansminister 
Anders Borg. 
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 ▪ Läs mer om Ekofin den 22 januari
  
EU:s finansministrar enades om momspaketet
Vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel den 4 
december enades finansministrarna om det så kallade 
momspaketet. Sverige representerades av finansminister Anders 
Borg. 
 ▪ Läs mer om rådet för ekonomiska och 

finansiella frågor den 4 december
  
Uppgörelse om EU:s budget för 2008
Vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin budget) 
den 23 november i Bryssel nådde rådet och Europaparlamentet 
en uppgörelse om EU:s budget för 2008. 
 ▪ Läs mer om Ekofin budget den 23 

november
  
Rådets andra behandling av EU-budgeten 2008
Rådets andra behandling av EU:s budget för 2008 är den stora 
frågan på dagordningen när rådet för ekonomiska och 
finansiella frågor möts den 23 november i Bryssel. I samband 
med rådsmötet kommer också ett samråd att äga rum mellan 
rådet och Europaparlamentet för att försöka nå enighet om 
budgeten. 
 ▪ Läs mer om rådsmötet den 23 november

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
ekonomiska och finansiella frågor
  Coreper II: Rapport från mötet den 9 januari 2008
  Alla rapporter från Coreper II

Om ekonomiska och finansiella frågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Rättsliga och inrikes frågor

http://regeringen.se/sb/d/6750

  Arbetsprogram hösten 2007: Rättsliga och inrikes
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande målsättning är att genom 
gemensamma insatser förbättra möjligheterna för de 
brottsbekämpande myndigheterna att effektivt samverka kring 
att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Målet med 
det migrationspolitiska samarbetet är att skapa en framtida 
gemensam och enhetlig europeisk flyktingpolitik som utgår från 
humanitet och solidaritet och är byggd på Genèvekonventionen 
och andra folkrättsliga förpliktelser.

  ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
Rättsliga och inrikes frågor

EU:s justitieministrar ska diskutera villkorliga och 
alternativa påföljder
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträder den 6-7 
december i Bryssel. Erkännande och övervakning av villkorliga 
och alternativa påföljder mellan medlemsländerna är en av de 
stora frågorna på dagordningen. Justitieminister Beatrice Ask 
och migrationsminister Tobias Billström företräder Sverige. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 6-7 december
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Nya medlemsländer kan slopa inre gränskontroller
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Bryssel 
den 8-9 november. Ministrarna antog bland annat slutsatser 
som innebär att Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern kan slopa sina inre 
gränskontroller för land- och sjögränser natten till den 21 
december. Sverige representerades av justitieminister Beatrice 
Ask och migrationsminister Tobias Billström. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 8-9 november
  
Rådsmöte i Bryssel den 18 september
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Bryssel 
den 18 september. Sverige representerades av statssekreterarna 
Magnus Graner och Gustaf Lind. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 18 september

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
rättsliga och inrikes frågor
  Coreper II: Rapport från mötet den 19 december 2007
  Alla rapporter från Coreper II

Om rättsliga och inrikes frågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

Konkurrenskraft

http://regeringen.se/sb/d/6721

  Arbetsprogram hösten 2007: Konkurrenskraft
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är en fungerande inre 
marknad och ett dynamiskt företags- och innovationsklimat. 
Mindre krångel och administrativa hinder är en förutsättning 
för att små och medelstora företag ska kunna växa och bidra till 
att fler människor kan få arbete.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
Konkurrenskraft

  
Tjänstedirektivets aktörer samlade
I tisdags samlades den referensgrupp, med företrädare för bland 
annat näringsliv, fackliga organisationer och myndigheter, som 
ska medverka till genomförandet av EU:s tjänstedirektiv. 
Direktivet ska underlätta för företag att etablera sig och att 
utföra tjänster på EU:s inre marknad.
- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
tjänstedirektivet ett viktigt verktyg, säger Ewa Björling. 
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 ▪ Läs mer om mötet med Forum för 
genomförandet av tjänstedirektivet

 ▪ Läs mer om genomförandet av 
tjänstedirektivet

  
Chatta med kommissionen om "en säker jul"
Kommissionär Meglena Kuneva, som ansvarar för 
konsumentskyddsfrågor, bjuder in alla intresserade till en 
webbchat på temat "En säker jul". Produktsäkerhet är en av 
frågorna hon vill diskutera. Hennes förhoppning är att 
diskussionen ska höja konsumentmedvetenheten och dessutom 
lyfta fram nya idéer för framtiden.

Chatten äger rum den 5 december från 17:00 till 19:00 och nås 
via kommissionens webbplats (klicka på "your space" under 
länken nedan). 
 ▪ Kommissionär Meglena Kunevas 

webbplats
  
Rådet för konkurrenskraft enades om Europeiska 
institutet för innovation och teknologi 
Konkurrenskraftsrådet möttes i Bryssel den 22-23 november. 
Ministrarna antog slutsatser om konkurrenskraft, enades om 
Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) och 
diskuterade ett förbättrat patentsystem i Europa. 
Handelsminister Ewa Björling, statssekreterare Jöran Hägglund 
och statssekreterare Peter Honeth deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 22-23 november
  
Maud Olofsson till ministerrådsmöte om 
industripolitik, forskning och utveckling 
Konkurrenskraftsrådet har idag diskuterat EU:s industripolitik 
vid ett rådsmöte i Bryssel. Näringsminister Maud Olofsson 

deltog från Sverige. Rådet fortsätter med forskningsfrågor. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 28 september
  
Konkurrenskraftsrådet överens om ett europeiskt 
tekniskt institut
Konkurrenskraftsrådet har kommit överens om att inrätta ett 
europeiskt tekniskt institut. Syftet är att utveckla samverkan 
mellan innovation, forskning och utbildning i Europa. 
Ministrarna beslutade också om en moderniserad tullkodex. 
Statssekreterare Jöran Hägglund representerade Sverige vid 
mötet i Luxemburg. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 25 juni

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
konkurrenskraft

  Coreper I: Rapport från mötet den 9 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om konkurrenskraft på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maud Olofsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Jordbruksdepartementet
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Miljö

http://regeringen.se/sb/d/6742

  Arbetsprogram hösten 2007: Miljö
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är att ytterligare stärka 
EU-samarbetet på miljöområdet i syfte att hantera de stora 
miljöproblemen både inom EU och globalt. En hållbar 
utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett 
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till 
våra barn och barnbarn. För att uppnå detta behövs ett 
omfattande internationellt och europeiskt miljösamarbete. EU 
måste till exempel fortsatt ta en ledande roll i globala 
klimatförhandlingar. På energiområdet eftersträvar regeringen 
att uppnå en trygg energiförsörjning, minskad miljöpåverkan 
och effektiva energimarknader.

▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007:    Miljö

EU:s miljöministrar eniga om flyget i utsläppshandeln
Vid miljörådet i Bryssel idag enades ministrarna om att införliva 
flyget i handeln med utsläppsrätter från år 2012. Miljöminister 
Andreas Carlgren deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för miljö den 20 

december
  

EU:s miljöministrar enades inför klimatmötet i Bali
På rådsmötet i Luxemburg den 30 oktober enades 
miljöministrarna om EU:s position inför det viktiga klimatmötet 
i Bali i december. Nya regler för bränslekvalitet som syftar till 
att minska utsläppen av växthusgaser diskuterades också. 
Miljöminister Andreas Carlgren deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om miljörådet den 30 oktober
  
Samarbete mellan EU och utvecklingsländer om klimat
Den 18 september antog kommissionen ett meddelande om en 
allians mellan EU och de fattiga utvecklingsländer som är mest 
utsatta för klimatförändringar. Meddelandet är tänkt att utgöra 
en grund för EU:s bidrag till nästa möte för FN:s 
klimatkonvention, som hålls i december på Bali. För närvarande 
pågår diskussioner i rådet. Målsättningen är att EU:s 
utvecklingsministrar ska kunna anta rådsslutsatser när de möts 
i november, inför mötet i Bali. 
 ▪ Läs mer om arbetet med klimatalliansen 

mellan EU och de mest utsatta 
utvecklingsländerna

EG-domstolen gav Sverige rätt om det giftiga ämnet 
parakvat
EG-domstolens förstainstansrätt gav den 11 juli Sverige rätt i 
målet mellan Sverige och kommissionen om det mycket giftiga 
ämnet parakvat. Domen innebär att kommissionens tidigare 
godkännande av parakvat nu ogiltigförklaras. 
 ▪ Läs mer om domen om parakvat
  
EU:s miljöministrar överens om säker lagring av 
kvicksilver
EU:s miljöministrar enades igår om exportförbud och säker 
lagring av metalliskt kvicksilver. Rådet ställde sig bakom ett 
förslag från Sverige om kvicksilverlagring. Ministrarna kom 
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också överens om avfallshantering och kvalitetsnormer för 
föroreningar i ytvatten. Rådet antog slutsatser om minskade 
koldioxidutsläpp från bilar. 
 ▪ Läs mer om miljörådet den 28 juni

Rapporter från ministerrådets möten (miljö)

Miljörådet möts fyra gånger per år och efter varje möte 
publiceras en rapport.

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
miljöfrågor

  Coreper I: Rapport från mötet den 31 oktober 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om miljö på Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

Sysselsättning och socialpolitik, 
hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor

http://regeringen.se/sb/d/6757

  Arbetsprogram hösten 2007
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är en väl fungerande 
arbetsmarknad, både i Sverige och i andra medlemsstater. 
Regeringen stödjer målsättningen i EU:s sysselsättningsstrategi, 
det vill säga att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet och modernisera de 
sociala trygghetssystemen, att förbättra arbetstagares och 
företags anpassningsförmåga och sträva efter bättre utbildning 
och färdigheter. Det är viktigt att jämställdheten mellan kvinnor 
och män ökar liksom det är viktigt med ökad mångfald i 
arbetslivet.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
  Sysselsättning och socialpolitik

EG-domstolen meddelade sin dom i Laval-målet
Idag offentliggjordes domen i det så kallade Laval-målet. Målet 
är ett förhandsavgörande på begäran av svenska 
Arbetsdomstolen som vänt sig till EG-domstolen för tolkning av 
bland annat i vilken utsträckning rätten att vidta stridsåtgärder, 
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inom ramen för det svenska kollektivavtalssystemet, är förenligt 
med EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster. 
 ▪ Läs mer om domen den 18 december i 

Laval-målet
  
EU:s arbetsmarknadsministrar inte eniga om nya 
arbetstidsregler
Arbetsmarknadsministrarna lyckades inte nå en uppgörelse om 
nya arbetstidsregler i EU vid gårdagens rådsmöte i Bryssel. 
Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin deltog i mötet. Den 
andra mötesdagen deltog socialminister Göran Hägglund från 
Sverige. Bland annat diskuterades hälso- och sjukvårdstjänster i 
EU och patienters rörlighet över gränserna. 
 ▪ Läs mer om rådet för sysselsättning och 

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor den 5-6 december

Kommissionen presenterade rapport om 
utstationerade arbetstagare
Den 13 juni presenterade kommissionen sitt meddelande om 
arbetstagare som är utstationerade i ett annat EU-land. I 
meddelandet rapporterar kommissionen om hur man bedömer 
medlemsländernas arbete med att genomföra det så kallade 
utstationeringsdirektivet. 
 ▪ Läs mer om kommissionens rapport om 

direktivet om utstationerade 
arbetstagare

EG-domstolen presenterade dom om privatimport av 
alkohol
EG-domstolen konstaterar i sin dom den 5 juni i det så kallade 
Rosengren-målet att förbudet för privatpersoner att importera 
alkoholhaltiga drycker utgör en obefogad kvantitativ 
importrestriktion för den fria rörligheten av varor. 

 ▪ Läs mer om domen i Rosengren-målet
  
Hälsoministrarna diskuterade ett rökfritt Europa 
På torsdagen fortsatte rådsmötet med en diskussion om 
grönboken om ett rökfritt Europa, som kommissionen 
presenterade i januari. Syftet med grönboken är att inleda en 
öppen offentlig debatt om det bästa sättet att ta itu med passiv 
rökning i EU. 
 ▪ Läs mer om rådet för sysselsättning och 

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor den 30-31 maj

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor
  Coreper I: Rapport från mötet den 14 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om sysselsättning och socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Socialdepartementet
  Jordbruksdepartementet
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Transport, telekommunikation och 
energi

http://regeringen.se/sb/d/6764

  Arbetsprogram höst 2007: Transport telekom 
energi

  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande ståndpunkt är att medborgarnas och 
industrins val bör styra vilka transportalternativ som erbjuds 
medan det offentliga bör medverka till att skapa goda 
förutsättningar för transporter genom att tillhandahålla viss 
infrastruktur och förenkla administrativa rutiner. Ett 
fungerande transportsystem i hela Europa är viktigt för Sverige 
eftersom vi har långa avstånd både inom landet och till våra 
största exportmarknader.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Transport 
och telekommunikation

EU:s transportministrar eniga om Galileo
Vid transport- och telekområdet den 29-30 november enades 
ministrarna om det fortsatta arbetet med 
satellitnavigeringssystemet Galileo. Infrastrukturminister Åsa 
Torstensson deltog i mötet. Näringsminister Maud Olofsson 
deltog i energirådet den 3 december.

 ▪ Läs mer om rådet för transport, 
telekommunikation och energi den 
29-30 november och den 3 december

EU:s postmarknad öppnas för konkurrens
Vid rådsmötet beslutade EU:s transportministrar om ett nytt 
postdirektiv som innebär att hela EU:s postmarknad öppnas för 
konkurrens från den 31 december 2010. Andra frågor som 
behandlades var satellitnavigeringsprogrammen Galileo och 
EGNOS samt olika frågor på transportområdet. 
 ▪ Läs mer om rådet för transport och 

telekommunikation den 1-2 oktober

Snart billigare mobilsamtal vid utlandsresor inom EU 
Den 30 juni trädde EU:s förordning om så kallad roaming vid 
internationella mobilsamtal i kraft. Det innebär att 
konsumenterna från slutet av sommaren kunna erbjudas nya 
lägre priser för mobilsamtal när man befinner sig i ett annat EU-
land än sitt hemland. 
 ▪ Läs mer om förordningen om roaming 

och vad den innebär
  
EU:s transportministrar antog resolution om Galileo
Under rådsmötets avslutande dag antog EU:s 
transportministrar en resolution om arbetet med det europeiska 
satellitnavigeringssystemet Galileo. Kommissionen väntas att i 
september lämna förslag om bland annat finansiering och 
färdplan för projektet. Dagen innan enades rådet om en 
förordning för att reglera de höga prisnivåerna för 
internationella mobilsamtal inom EU. För kunderna bör 
effekterna kunna synas mot slutet av sommaren. 
 ▪ Läs mer om rådet för transport, 

telekommunikation och energi den 6-8 
juni
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Förslaget om roaming i allmänna mobilnät
Vid rådsmötet den 6-8 juni väntas EU:s telekomministrar nå en 
politisk överenskommelse om förslaget till förordning om 
roaming i allmänna mobilnät. Lyckas detta betyder det att 
konsumenterna redan mot slutet av sommaren ska kunna ringa 
billigare mobilsamtal från ett annat EU-land, till exempel på 
utlandssemestern. 
 ▪ Läs mer om förslaget om roaming i 

allmänna mobilnät

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
transport, telekommunikation och energi

  Coreper I: Rapport från mötet den 9 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om transport, telekommunikation och energi på 
Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Miljödepartementet

Utbildning, ungdom och kultur

http://regeringen.se/sb/d/6771

  Arbetsprogram hösten 2007
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande mål är att förverkliga EU:s 
ekonomiska potential och skapa kulturell förståelse genom ett 
stärkt utbyte inom utbildning och kultur, att främja ungdomars 
deltagande och yrkesmässiga integrering samt bidra till 
individers utveckling och kulturell mångfald.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Utbildning, 
ungdom och kultur

EU:s utbildnings- och ungdomsministrar möts i 
Bryssel
Utbildnings- och ungdomsrådet den 14 februari kommer till en 
stor del att ägnas åt förberedelser av stats- och 
regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 13-14 mars. 
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 
representerar Sverige. 
 ▪ Läs mer om utbildnings- och 

ungdomsrådet den 14 februari

Utbildnings- och kulturministrarna möttes i Bryssel
Vid rådsmötet antog kulturministrarna en europeisk 
kulturagenda och utsåg Åbo och Tallinn till kulturhuvudstäder 
år 2012. Ungdomsministrarna antog slutsatser om en 
tvärsektoriell ungdomspolitik. Utbildningsministrarna 
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diskuterade en modernisering av universiteten och ett mer 
flerspråkigt Europa. 
 ▪ Läs mer om rådet för utbildning, 

ungdom och kultur den 15-16 november

Kulturministrarna överens om nytt TV-direktiv
EU:s kulturministrar har idag enats om ett nytt TV-direktiv. 
Direktivet bestämmer vilket land som är ansvarigt för att reglera  
TV-sändningar som korsar ett eller flera länder. Syftet är att 
göra det möjligt att utveckla kanaler för en större marknad än 
enbart den nationella. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
deltog i rådsmötet som fortsätter under fredagen med 
utbildnings- och ungdomsfrågor. 
 ▪ Läs mer om rådet för utbildning, 

ungdom och kultur den 24-25 maj

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
utbildning, ungdom och kultur
  Coreper I: Rapport från mötet den 31 oktober 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om utbildning, ungdom och kultur på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Så här fungerar rådsarbetet

http://regeringen.se/sb/d/6726

  Om ministerrådet
  Om Coreper
  Om arbetsgrupper och kommittéer

Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, som 
ofta kallas ministerrådet eller rådet. Rådet möts på tre nivåer: 
med tjänstemän i arbetsgrupper, ambassadörer i Coreper och 
med ministrar på rådsmöten.

Ministerrådet
Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet eller rådet, är 
EU:s högsta beslutande organ. Det består av en 
regeringsledamot från varje medlemsstat som har befogenhet 
att fatta bindande beslut för sin regering. Ministerrådet 
sammanträder i nio olika konstellationer, beroende på vilka 
frågor som ska behandlas. EU:s medlemsländer turas om att 
vara ordförande i ministerrådet.

Coreper
Coreper, de ständiga representanternas kommitté, har till 
uppgift att förbereda rådsmöten på ministernivå. Alla frågor 
måste passera Coreper innan de kan sättas upp på en 
dagordning för ett rådsmöte. Coreper sammanträder i två 
sammansättningar, Coreper II och Coreper I, med ansvar för 
olika ämnesområden.
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Arbetsgrupper och kommittéer
Rådets arbetsgrupper och kommittéer har till uppgift att 
förbereda alla frågor innan de går vidare till Coreper och 
slutligen till ministernivå. I dag finns cirka 160 arbetsgrupper 
och kommittéer som består av tjänstemän från 
medlemsländerna, vanligen från departementen eller från de 
ständiga representationerna i Bryssel.

EXTERNA LÄNKAR
  Rådets webbplats

Aktuellt i EU under slovenskt 
ordförandeskap
http://regeringen.se/sb/d/7909

  EU våren 2008
  EU halvtid hösten 2007
  EU våren 2007
  EU halvtid hösten 2006

I tre intervjuer berättar ambassadörerna Sven-Olof Petersson, 
Ulrika Barklund Larsson och Olof Skoog om aktuella frågor i 
EU-samarbetet.

Intervju med ambassadör Sven-Olof Petersson
- Det blir en intensiv vår på EU-området, med stark fokus på 
utvidgningen och västra Balkan. Därtill kommer eventuella 
kriser, säger Sveriges EU-ambassadör Sven-Olof Petersson i en 
intervju om vårens frågor.

Intervju med ambassadör Ulrika Barklund Larsson
Arbetet med energi- och klimatfrågorna kommer att dominera 
mycket av arbetet i Bryssel under våren. Andra frågor på vårens 
dagordning är det fortsatta arbetet med att utveckla EU:s inre 
marknad för att främja tillväxt och sysselsättning, 
genomförandet av satellitnavigeringssystemet Galileo samt en 
översyn av återhämtningsplanen för torsken i Östersjön. Det 
berättar ambassadör Ulrika Barklund Larsson i en intervju om 
arbetet i EU under våren.

Intervju med ambassadör Olof Skoog om de utrikespolitiska 
frågorna
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- Det kommer att bli stor fokus på västra Balkan i vår. Det beror 
delvis på att Slovenien, som är ordförande i EU under våren, 
kan dessa frågor så bra och kommer att vara väldigt pådrivande 
för att få fokus på sin region. Men det sammanfaller också med 
en otroligt dramatisk utveckling på Balkan. Det kommer att 
ställa höga krav på ett ledarskap som är kunnigt och fokuserat, 
säger ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant i KUSP 
(Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik).

Intervjuer med EU-ambassadörerna
 ▪ Inledningssida
 ▪ Intervju med ambassadör Sven-Olof Petersson
 ▪ Intervju med ambassadör Ulrika Barklund Larsson
 ▪ Intervju med ambassadör Olof Skoog om de 

utrikespolitiska frågorna

Regeringens roll i EU-arbetet och 
samordningen i Regeringskansliet

http://regeringen.se/sb/d/6786

  Departementens EU-arbete
  Samråd med riksdagen
  Samråd med myndigheter, kommuner mm

Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda 
Sverige i Europeiska rådet och ministerrådet.

Statsministern har det övergripande ansvaret för Sveriges EU-
politik. Statsministern företräder Sverige när Europeiska rådet 
möts, det vill säga vid EU:s toppmöten. Även utrikesministern 
kan delta vid dessa möten.

I ministerrådet träffas fackministrarna från samtliga 
medlemsstater. Vilken minister som representerar Sverige beror 
på vilket ämne eller politikområde som ska behandlas.

Statsrådsberedningen samordnar EU-politiken
Statsministern har det övergripande ansvaret för Sveriges EU-
politik. EU-ministern ansvarar för horisontella EU-frågor, utom 
utvidgningen, och representerar Sverige i Ministerrådet för 
allmänna frågor och yttre förbindelser. Övriga ministrar i 
regeringen ansvarar för sina respektive frågor i EU-arbetet och 
företräder Sverige vid ministerrådets olika möten. Som i alla 
andra frågor har dock regeringen ett kollektivt ansvar för EU-
frågorna.
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Samordningskansliet och EU-kansliet
I Statsrådsberedningen finns en särskild organisation, 
samordningen, som består av fyra samordningskanslier - ett för 
varje alliansparti. Varje samordningskansli har en 
statssekreterare som chef och sju samordnare. För EU-ärenden 
gäller samma principer som för andra ärenden dvs. det som 
avgör om en fråga behöver samordnas är om den binder 
regeringen politiskt.

I statsministerns EU-relaterade aktiviteter bistås han av sin 
statssekreterare för utrikes- och EU-frågor samt av enheten för 
Utrikes- och EU-frågor i Statsrådsberedningen. I 
Statsrådsberedningen har EU-kansliet på tjänstemannaplanet 
hand om det löpande samordningsarbetet med EU-frågor inom 
Regeringskansliet.

I Statsrådsberedningens roll ingår att:

 ▪ Svara för departementsöverskridande prioriteringar och 
policyformulering i EU-frågor

 ▪ Leda tankearbetet kring unionens långsiktiga utveckling

 ▪ Lösa tvister mellan departement i EU-frågor och verka 
för konsekvent uppträdande i EU-sammanhang

 ▪ Förbereda Europeiska rådets möten och samordna 
förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU:s 
ministerråd hösten 2009.

Cirkulär/riktlinjer för handläggning av EU-frågor
För att handläggningen av EU-frågor inom Regeringskansliet 
ska vara konsekvent och enhetlig så finns cirkulär med riktlinjer 
för hur handläggningen ska gå till. Ett samordnat uppträdande i 
EU säkerställs bland annat genom tillfredsställande gemensam 
beredning i Regeringskansliet och en tidig politisk förankring.

Syftet med cirkulären och den gemensamma beredningen är att 
besluten ska bli konsekventa och att hela regeringen ska kunna 
stå bakom dem. Cirkulären beskriver bland annat hur svenska 
ståndpunkter inför möten i EU:s institutioner ska tas fram och 
hur kontakterna med riksdagen i EU-frågor ska bedrivas.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen

RELATERAT
  Cirkulär med riktlinjer för handläggning av EU-frågor
  Skr. 2006/07:85 Berättelse om verksamheten i 

Europeiska unionen under 2006

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska rådets webbplats
  Ministerrådets webbplats
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Det svenska ordförandeskapet

http://regeringen.se/sb/d/6781

  Det svenska ordförandeskapet
  Frågor och svar om det svenska ordförandeskapet
  Ministermöten i Sverige
  Sekretariatet för EU-möten i Sverige
  Kommissionens arbetsprogram för 2008
  Det roterande ordförandeskapet
  Sloveniens EU-ordförandeskap våren 2008
  EU-kalendarier för nedladdning
  Tidigare ordförandeskap

Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det 
innebär att Sverige under ett drygt halvår kommer att leda 
arbetet i EU och ansvara för att driva utvecklingen framåt i ett 
antal viktiga EU-frågor. EU-minister Cecilia Malmström 
ansvarar för förberedelserna inför ordförandeskapet.

Redan under hösten 2007 startade en viktig del i 
förberedelsearbetet. Då började ordförandetrion Frankrike, 
Tjeckien och Sverige tillsammans ta fram ett arbetsprogram för 
ländernas sammanlagda 18-månader av ordförandeskap. 
Arbetet kommer att pågå till juni 2008, då programmet ska 
antas av ministerrådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser.

I förhandlingarna om 18-månadersprogrammet kommer 
regeringen att driva fem övergripande prioriteringar:

 ▪ Klimat, miljö och energi

 ▪ Jobb, tillväxt och konkurrenskraft

 ▪ Ett tryggare och öppnare Europa

 ▪ Östersjön och relationerna med närområdet

 ▪ EU som global aktör och fortsatt utvidgning

RELATERAT
  Intervju med Cecilia Malmström: Ett proffsigt 

ordförandeskap och ett EU som levererar
  Webbutsändning: EU-minister Cecilia Malmström 

presenterar ministermöten under Sveriges 
ordförandeskap i EU 2009

  Webbutsändning: Pressträff om Sveriges 
ordförandeskapsprioriteringar
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EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
http://regeringen.se/sb/d/9242

  Lissabonfördraget undertecknades den 13 
december

  20 frågor och svar om reformfördraget
  Ett nytt fördrag för EU
  Att ta fram ett nytt fördrag

EU:s stats- och regeringschefer har nått en överenskommelse 
om innehållet i ett nytt fördrag för EU. Den 13 december 
undertecknades det nya fördraget, Lissabonfördraget, och 
därefter ska det ratificeras i de 27 medlemsländerna. I Sverige 
sker det genom ett beslut i riksdagen. Målet är att det nya 
fördraget ska träda i kraft i tid till valet till Europaparlamentet 
sommaren 2009.   

- Nu sätter vi punkt för en debatt om EU:s ramverk som pågått i 
flera år. Den har varit nyttig, men lika nödvändigt är det att EU 
nu går vidare, slutar blicka inåt och istället lägger all kraft på att 
arbeta med de stora och viktiga sakfrågor som bultar på dörren.

- Lissabonfördraget är en seger för oss som arbetar för en 
öppnare och mer demokratisk union med möjligheter att fatta 
tuffa beslut i frågor där vi behöver arbeta tillsammans i Europa. 
Dessutom kommer EU stå redo för att ta emot fler medlemmar, 
en hjärtefråga för Sverige. Det säger EU-minister Cecilia 
Malmström.

Här är de viktigaste punkterna i Lissabonfördraget:

 ▪ Mer insyn och öppenhet Ministerrådets möten ska 
vara offentliga. EU:s offentlighetsprincip ges en större 
tyngd.

 ▪ Lättare att fatta beslut Antalet politikområden där 
beslut ska fattas med kvalificerad majoritet utökas.

 ▪ Mer makt åt nationella parlament Nationella 
parlament ska bevaka om beslut ska fattas på EU-nivå 
eller i medlemsländerna, det vill säga att 
närhetsprincipen respekteras.

 ▪ Mer makt åt Europaparlamentet Parlamentet blir 
medbeslutande på betydligt fler områden.

 ▪ Tydligare för medborgarna Stadgan för 
medborgerliga rättigheter blir rättsligt bindande för EU:s 
institutioner och medlemsländer när de tillämpar EU:s 
lagar och regler. EU ska ansluta sig till Europarådets 
konvention om de mänskliga rättigheterna.

 ▪ Mer samordnad utrikespolitik Den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken ska samordnas av en "hög 
representant". EU ska kunna tala med en gemensam röst 
på den globala arenan.

 ▪ Åtgärder för klimat och energi EU ska främja 
åtgärder på internationell nivå för att hantera 
miljöproblem och klimatförändringar.

Lissabonfördraget kommer inte att ersätta tidigare fördrag, utan 
innebär att man ändrar och gör tillägg i de fördrag som gäller 
idag. Jämfört med det konstitutionella fördraget har symboliska 
texter som handlade om EU:s flagga och nationalsång tagits 
bort, och vissa termer har förändrats. De nya reglerna för hur 
rösterna i ministerrådet fördelas mellan medlemsländerna 
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skjuts upp till tidigast 2014, och till dess gäller Nicefördragets 
röstningsregler.

EXTERNA LÄNKAR
  Läs en konsoliderad version av EU-fördragen, med 

Lissabonfördraget integrerat, på Sieps webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU:s webbportal
  Läs om Lissabonfördraget på EU-upplysningens 

webbplats

EU:s tillväxtstrategi: 
Lissabonstrategin

http://regeringen.se/sb/d/2504

  Verktyg
  Toppmöten
  Framsteg - en lägesrapport
  Lästips och länkar

Sedan start år 2000 då Europeiska rådet enades en gemensam 
strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning har arbetet 
fortskridit med att driva på ekonomiska reformer, stärka den 
sociala sammanhållningen och främja en miljömässigt hållbar 
utveckling inom unionen. Lissabonstrategin är en högt 
prioriterad fråga för Sverige som har verkat för ett kraftfullt 
genomförande av strategin på såväl EU-nivå som på nationell 
nivå.

Varför en gemensam tillväxtstrategi?
Det var vid toppmötet i Lissabon i mars 2000 som stats- och 
regeringscheferna enades om en gemensam strategi för att på 
bred front möta de ekonomiska, sociala och miljöutmaningar 
som EU står inför.

Världsekonomin globaliseras allt mer och kunskap blir en allt 
viktigare framgångsfaktor i den globala konkurrensen. Europas 
befolkning bli allt äldre och den demografiska utvecklingen 
sätter press på välfärdssystemen och de offentliga finanserna 
inom unionen. EU:s ekonomi behöver moderniseras för att 
klara av dessa utmaningar. De globala miljöutmaningarna, i 
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synnerhet klimatförändringarna, påverkar betingelserna i såväl 
Europa som i övriga världen. EU:s medlemsländer integreras 
allt mer med varandra, och därmed ökar kraven på samarbete 
och gemensamma lösningar för att möta utmaningarna. 
Medlemsländerna arbetar för en fungerande inre marknad med 
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Detta är en 
förutsättning för att inte halka efter omvärlden i ekonomisk 
utveckling.

Vad innehåller strategin?
Inom ramen för Lissabonstrategin har EU-länderna beslutat om  
en rad gemensamma mål till år 2010 för att med gemensamma 
krafter stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt, öka 
sysselsättningen och den sociala sammanhållningen samt säkra 
en hållbar utveckling. Det handlar om att:

 ▪ förbereda EU för övergången till en ekonomi och ett 
samhälle som baserar sig på kunskaper

 ▪ främja IT, forskning och utveckling

 ▪ fullborda den inre marknaden i EU

 ▪ genomföra reformer som gynnar konkurrenskraft och 
innovation

 ▪ investera i människor och bekämpa social utslagning

 ▪ stärka de offentliga finanserna i EU-länderna

 ▪ säkra att ekonomisk tillväxt går hand i hand med hållbar 
utveckling

Flera av de politikområden som berörs är frågor som faller 
utanför gemenskapslagstiftningen i EU. Där får varje 
medlemsland själv välja hur den nationella politiken ska 
utformas för att målen ska uppnås. Genom att systematiskt 
jämföra sig med varandra och gentemot världsledande länder, 

ska medlemsländerna sporras till framsteg.

En årlig cykel
Arbetet med Lissabonstrategin följer en årlig cykel. Den 
etablerades i och med den översyn av strategin som ägde rum i 
halvtid år 2005. Då beslutades att varje medlemsstat skall ta 
fram ett 3-årigt handlingsprogram för genomförandet av 
Lissabonstrategin i den nationella politiken. 
Handlingsprogrammen baseras på de gemensamt beslutade 
integrerade riktlinjerna som fokuserar på reformer för att 
främja konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt ökad 
sysselsättning för att sträva mot det övergripande målet hållbar 
utveckling. Genomförandet av strategin följs upp varje år av 
stats- och regeringscheferna vid vårtoppmötet som utvärderar 
framstegen i Lissabonstrategin på basis av de årliga nationella 
framstegrapporterna och ger vägledning för det fortsatta 
arbetet.

Svenska prioriteringar
Sverige har särskilt lyft fram att strategin ska återspegla såväl 
ekonomisk, social som miljömässig hållbar utveckling. Sverige 
har i det gemensamma arbetet särskilt prioriterar åtgärder för:

 ▪ ett ökat arbetskraftsutbud

 ▪ ökad ekonomisk öppenhet mellan EU och omvärlden

 ▪ investeringar i forskning och utveckling

 ▪ ett bättre företagsklimat och regelförbättringar

 ▪ fortsatt integration av de finansiella marknaderna

 ▪ en hållbar energiförsörjning och klimatutveckling

Sverige vill också att medlemsstaterna själva ska ta ett större 
ansvar för att genomföra strategin och de reformer som alla har 



kommit överens om. Det är därför viktigt att länderna fortsätter 
att gemensamt diskutera och övervaka den ekonomiska 
politiken och reformarbetet i medlemsländerna.

Departementsövergripande arbete
Lissabonstrategin är ett arbete som omfattar flera departement 
utifrån dess olika komponenter inom strategin, till exempel 
miljö, forskning etc. Huvudansvaret ligger hos 
Statsrådsberedningen.

Involverade departement är främst Finansdepartementet, 
Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, 
Arbetsmarknadsdepartementet, Miljödepartementet, 
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och 
Justitiedepartementet.

RELATERAT
  Skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt 

och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007
  Skr. 2006/07:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt 

och sysselsättning 2006-2008
  Global Europe- ett konkurrenskraftigt Europa

EXTERNA LÄNKAR
  EU:s webbplats

Framsteg - en lägesrapport

http://regeringen.se/sb/d/6515

  Ekonomin i balans
  Sysselsättning
  Ekonomiska reformer
  Kunskapsbaserad ekonomi
  Social sammanhållning
  Miljö
  Sverige och tillväxtstrategin

När EU:s tioåriga tillväxtstrategi våren 2005 gick in i sin andra 
halvlek föregicks nystarten av en genomgång över hur långt EU-
länderna hade nått på vägen mot de uppsatta målen. Resultatet 
får sägas vara blandat.

Det fanns en hel del framsteg att rapportera från de första fem 
åren av EU:s tioåriga tillväxtstrategi. Det har genomförts flera 
större arbetsmarknadsreformer i många länder som angripit 
strukturella, underliggande problem på arbetsmarknaden. 
Mellan åren 1999 och 2003 skapades 6 miljoner nya jobb i EU-
länderna.

Sysselsättningsgraden har inte ökat så mycket som EU hade 
föresatt sig men goda framsteg har gjorts bland annat med att 
öka det kvinnliga arbetsdeltagandet, hjälpt av att flera länder 
har tagit itu på allvar att ordna mer barnomsorg.

Utvecklingen av den inre marknaden gav under 1990-talet en 
skjuts för handeln och tillväxten i Europa. De första åren efter 
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2000 kompletterades den genom flera viktiga reformer. 
Exempelvis kommer Europa kommer snart att ha en gemensam 
marknad för finansiella tjänster där hushåll och företag kan 
låna, spara och investera kapital tryggt över hela EU. Ett förslag 
om tjänstedirektiv har lagts fram till Europaparlamentet.

Energimarknaden avregleras just nu i hög takt vilket på sikt bör 
pressa priserna. EU-länderna har genomfört stora investeringar 
inom energibesparing. Europeisk miljöteknisk industri har 
framgång internationellt.

Ett systematiskt arbete har inletts inriktat på att se över 
fattigdomssituationen.

En utmaning att nå målen
Trots dessa framsteg är det oklart om målen för år 2010 
kommer att kunna uppnås. Sysselsättningen ligger flera 
procentenheter under målet (63 ,3 procent av arbetskraften för 
EU-25 år 2004 att jämföra med målet om 67 procent år 2005).

Många EU-länder har stora och växande budgetunderskott. 
Även om den inre marknaden utvecklades under 1990-talet 
väntar ännu viktiga reformer på beslut. Dessutom skulle redan 
beslutade regler kunna genomföras i snabbare takt.

EU:s utvidgning
http://regeringen.se/sb/d/6787

  Den fortsatta utvidgningen
  EU:s utvidgning 2004
  Milstolpar i EU:s utvidgning
  Vägen till EU-medlemskap
  EU:s medlemsländer - korta fakta
  Kandidatländerna

Utvidgningen är viktig för Sverige. Sverige har från början gett 
starkt stöd åt utvidgningsprocessen. Utvidgningen gör det 
möjligt att ena Europa efter årtionden av delning i väst och öst 
och konflikter.

Den svenska regeringen anser att utvidgningen är en unik 
möjlighet att skapa fred och säkerhet i Europa som medför 
politiska, ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla 
inblandade länder.

Fler medlemmar innebär bättre förutsättningar att 
lösa gemensamma problem
En större union innebär också bättre möjligheter att skapa en 
säkrare och tryggare tillvaro för EU:s medborgare. Med fler 
medlemmar har EU bättre förutsättningar att lösa gemensamma 
problem och till exempel bekämpa internationell organiserad 
brottslighet och människosmuggling. Ett annat tydligt exempel 
är miljön. Utvidgningen har redan inneburit att betydande 
investeringar har gjorts för miljörening i Öst- och 
Centraleuropa.
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Gemensam marknad för 450 miljoner och nya grannar
Sedan den 1 januari 2007 består EU av 27 medlemsländer. EU 
har därmed vuxit från sex till 27 länder på drygt fyrtio år. 
Genom utvidgningen 2004, då tio nya medlemmar tillkom, samt 
anslutningen av Bulgarien och Rumänien har EU:s inre 
marknad vuxit med över 100 miljoner invånare och en 
gemensam marknad för över 480 miljoner människor skapats. 
För Sveriges del har detta inneburit utökade möjligheter för 
handel och näringsliv.

Utvidgningen innebär att EU:s kontaktyta breddas gentemot 
resten av världen. EU:s gränser flyttas österut och unionen får 
nya grannar. Det ger ökade möjligheter till nära kontakter och 
samarbete med fler länder. Med fler medlemmar kan EU också 
komma att spela en viktigare roll inom utrikespolitik, bistånd 
och handel.

Utvidgningen fortsätter
Förhandlingar om medlemskap med kandidatländerna Turkiet 
och Kroatien pågår sedan oktober 2005. Makedonien har status 
som kandidatland men något datum för inledandet av 
förhandlingar om medlemskap har ännu inte fastställts.

UD:s EU-enhet samordnar inom Regeringskansliet
För utvidgningen har Utrikesdepartementets EU-enhet 
samordningsansvar inom Regeringskansliet, under 
Statsrådsberedningens ledning. 

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om utvidgningen på Europeiska Unionens 

webbportal

EU:s inre marknad
http://regeringen.se/sb/d/2812

  Fri rörlighet för varor
  Fri rörlighet för tjänster
  Fri rörlighet för personer
  Fri rörlighet för kapital
  Utveckling och genomförande

Den inre marknaden, som är en av grundstenarna i EU-
samarbetet, innebär fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
personer - de fyra friheterna. Den inre marknaden består EU-
länderna samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. 
Arbetet med att utveckla EU: s inre marknad och den grund som  
den bidrar med till den externa handelspolitiken är av mycket 
stor betydelse för att främja såväl export som import. Tydliga 
regler och villkor underlättar handeln och bidrar till ökad 
tillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige och i EU.

Arbetet på den inre marknaden syftar i stort till en öppen 
handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och 
regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse. Den 
inre marknaden ska ge konkreta fördelar i form av ett större 
utbud av varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser utan 
att ge upphov till onödiga och negativa effekter på miljön och 
människors hälsa. Det ska vara enkelt att flytta kapital över 
landgränserna och lika självklart är att personer ska kunna röra 
sig fritt för att studera eller arbeta utan onödiga och krångliga 
hinder.
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De möjligheter som den inre marknaden ger till ökad export och  
den prispress som uppstår genom ett större utbud och ökad 
konkurrens lämnar ett viktigt bidrag till den 
samhällsekonomiska utvecklingen. Genom reformarbete på 
detta område förbättras det europeiska näringslivets långsiktiga 
konkurrenskraft och tillväxt. Den inre marknaden är därför ett 
centralt inslag i Lissabonstrategin som anger att EU ska bli den 
mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomin i 
världen.

Vid en vanlig transaktion mellan två EU-länder är i dag ofta alla 
fyra friheter inblandade; varan som säljs, tjänster köps när 
någon ska installera varan, personen som utför tjänsten måste 
kunna resa fritt och överföringen av kapital som sker i form av 
betalning eller köp av försäkring måste ske utan onödiga hinder.

EU-regler ersätter tidigare nationella regler
Europeiska kommissionen har till uppgift att föreslå ny EU-
lagstiftning och att övervaka att medlemsländerna följer de 
gemensamma reglerna. För att underlätta kommissionens 
arbete med att utveckla den inre marknaden finns en rad olika 
krav som EU-länderna måste följa. Bland annat måste alla 
nationella lagstiftningsförslag som påverkar den fria rörligheten 
för varor rapporteras till kommissionen.

För att snabbt kunna hjälpa enskilda och företag som stöter på 
problem har även administrativa nätverk skapats för att snabbt 
och ofta informellt omhänderta de frågor som uppstår. Även om  
det finns en mängd olika EU-regler som ersätter det som 
tidigare var nationella regler så är mycket av det nu pågående 
arbetet inriktat på mer horisontella instrument. Dessa har till 
syfte att underlätta den fria rörligheten, samtidigt som 
avvägningar mot samhälleliga intressen blir tydliga.

Inom EU är det Konkurrenskraftsrådet, med ansvar för inre 
marknaden, forskning och industri, som hanterar 
inremarknadsfrågorna.

Myndigheter och organisationer
Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för 
utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet bistår regeringen 
med handelspolitiska utredningar och underlag inför beslut och 
förhandlingar. Kommerskollegium är central samordnare och 
kontaktpunkt för företag och enskilda som möter problem på 
den inre marknaden (SOLVIT). I verksamheten ingår även att 
allmänt bevaka och motverka handelshinder, bland annat 
genom granskning av nya svenska och utländska förslag till 
föreskrifter enligt anmälningsprocedurerna i EU, EFTA och 
WTO.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC)
SWEDAC är förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och 
nationellt ackrediteringsorgan för laboratorier och för 
certifierings-, provnings- och besiktningsorgan. Verksamheten 
omfattar ansvar för den marknadskontrollen i Sverige vilket 
omfattar ett 20-tal myndigheters tillsyn av att produkter 
uppfyller väsentliga säkerhets-, miljö- och hälsokrav.

Sveriges Standardiseringsråd (SSR)
Staten, landstingen, kommunerna och näringslivet har ett 
gemensamt ansvar för standardiseringen i Sverige. Detta 
samarbete sker genom Sveriges Standardiseringsråd (SSR), vars 
huvuduppgift är att utse de organisationer som har rätt att ge ut 
Svensk Standard och att representera Sverige i det 
internationella och europeiska standardiseringsarbetet.



ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för exportfrämjande och inre marknaden (EIM)
  Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen 

under 2005

EXTERNA LÄNKAR
  Kommerskollegium
  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

(SWEDAC)
  Sveriges Standardiseringsråd (SSR)
  Resultattavlan för den inre marknaden

Fri rörlighet för tjänster

http://regeringen.se/sb/d/10180

  Tjänstedirektivets innehåll
  Genomförandet av tjänstedirektivet
  Bakgrunden till tjänstedirektivet
  Tjänstesektorn i Sverige och EU
  Ekonomiska effekter av tjänstedirektivet
  Kontakta Tjänstedirektivsekretariatet
  Frågor och svar om EU:s tjänstedirektiv

Den fria rörligheten för tjänster innebär att enskilda 
medborgare och företag utan hinder ska kunna erbjuda och 
utföra tjänster i alla EU-länder. Just nu pågår arbetet med att 
genomföra EU:s tjänstedirektiv som syftar till göra det enklare 
för företag att etablera sig och att utföra tillfälliga tjänster på 
EU:s inre marknad.
    EU-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster omfattar i 
grunden alla typer av tjänster som utförs mot ersättning. 
Enskilda medborgare och företag ska kunna erbjuda och utföra 
tjänster i andra medlemsländer på samma villkor som det egna 
landets medborgare och företag.

Tjänstedirektivet
- Tjänstesektorn blir allt viktigare för den svenska ekonomin - 
den står för runt 70 procent av vår BNP och sysselsätter tre 
fjärdedelar av landets befolkning, säger handelsminister Ewa 
Björling. Däremot utgör tjänsteexporten inte mer än 20 procent 
av den totala exporten. Här finns en stor outnyttjad potential 
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som en smidigare och enklare europeisk tjänstehandel kan 
frigöra, menar Björling.

Tjänstedirektivet antogs i december 2006. Senast den 28 
december 2009 ska EU:s medlemsländer och EES-länderna 
(Island, Liechtenstein och Norge) ha genomfört direktivet.

Det är ett mycket omfattande direktiv som inbegriper många 
slags tjänster inom en rad olika områden. Direktivet syftar till 
att göra det enklare för företag att etablera sig och att utföra 
tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. För att underlätta fri 
rörlighet i EU/EES-området ska medlemsländerna ta bort tung 
och onödig byråkrati, förenkla administrationen för 
tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter.

- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
EU:s tjänstedirektiv ett väldigt viktigt verktyg, säger Ewa 
Björling.

I Sverige deltar samtliga departement i Regeringskansliet och en 
rad myndigheter i arbetet med att genomföra tjänstedirektivet. 
Tjänstedirektivsekretariatet, som finns i Utrikesdepartementet, 
ansvarar för genomförandet och samordningen i 
Regeringskansliet.

LADDA NER
  Tjänstedirektivet (pdf 209 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs om tjänstedirektivet på EU-upplysningens webbplats
  Kommerskollegiums webbplats
  Läs om fri rörlighet för tjänster på EU-kommissionens 

webbplats

Tjänster som omfattas
http://regeringen.se/sb/d/10192

  Tjänster som omfattas
  Administrativ förenkling
  Etableringsfrihet
  Tillfällig tjänstehandel
  Förbättringar för tjänstemottagare
  Administrativt samarbete

Exempel på tjänsteområden som omfattas av direktivet 
är:

 ▪ Företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. 
ledarskap, förvaltning, certifiering och testning)

 ▪ Underhåll, skötsel och säkerhet

 ▪ Byggsektorn och arkitektverksamhet

 ▪ Fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri)

 ▪ Turism (resebyråers och turistguiders verksamhet)

 ▪ Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker

 ▪ Hotell, restaurang och catering

 ▪ Informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer 
och utgivningsverksamhet)

 ▪ Utbildnings- och fortbildningstjänster

 ▪ Uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning)

 ▪ Hushållstjänster
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Undantag
Arbets-, skatte- och straffrätten påverkas inte av 
tjänstedirektivets bestämmelser. Ett antal områden är också 
undantagna från direktivets tillämpningsområde. Till 
undantagen hör:

 ▪ Bemanningstjänster

 ▪ Finansiella tjänster

 ▪ Säkerhetstjänster

 ▪ Transporttjänster

 ▪ Vissa speltjänster

 ▪ Audiovisuella tjänster och radiosändningar

 ▪ Tjänster som huvudsakligen finansieras med 
skattemedel, till exempel sociala tjänster och vårdtjänster

LADDA NER
  Tjänstedirektivet (pdf 209 kB)

Översynen av EU:s budget 2008/09
http://regeringen.se/sb/d/1908

  Översynen av EU:s budget 2008/09
  EU:s utgifter budgetram 2007-2013
  EU:s inkomster budgetram 2007-2013
  Det årliga budgetarbetet
  Den svenska EU-avgiften

Under 2008 och 2009 görs en fullständig översyn av hur EU:s 
utgifter och inkomster ska fördelas på längre sikt. Här ingår 
även den gemensamma jordbrukspolitiken. Att en översyn ska 
ske är resultatet av en överenskommelse mellan kommissionen, 
rådet och Europaparlamentet som nåddes i förhandlingarna om 
EU:s långtidsbudget för perioden 2007-2013.

- För att EU ska kunna ta itu med viktiga utmaningar som 
klimatförändringarna, att göra Europas ekonomi 
konkurrenskraftig och bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet krävs effektiva verktyg såsom en modern budget. Vi 
måste våga prioritera och dessutom göra EU-budgeten 
begriplig. Budgetöversynen är en unik chans att föra den breda 
diskussion som behövs om vad EU ska satsa resurser på i 
framtiden, säger EU-minister Cecilia Malmström.

Öppet samråd inför budgetöversynen
För att förbereda budgetöversynen presenterade kommissionen 
i september 2007 ett meddelande som är tänkt att utgöra 
startskottet för en bred och öppen samrådsprocess i EU på 
nationell, regional och lokal nivå. Rådet och Europaparlamentet 
ska också ta ställning.

Meddelandet, som är ett underlag för diskussion, innehåller 
fakta om EU-budgeten, aspekter på utformningen av den 
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framtida EU-budgeten och dess finansiering samt frågor 
kopplade till detta. Alla intresserade inbjuds att delta i 
samrådet, och inkomna synpunkter kommer så långt det är 
möjligt att offentliggöras på kommissionens webbplats.

Samrådet pågår fram till den 15 april 2008. Resultatet av 
samrådet ska utgöra ett underlag för kommissionens arbete med 
budgetöversynen som ska presenteras 2008-2009, och som 
Europeiska rådet ska ta ställning till. Eventuellt kommer 
budgetöversynen att avslutas under det svenska 
ordförandeskapet i EU hösten 2009. Översynen kommer inte att  
innehålla något förslag till ny budgetram för tiden efter 2014. 
Det blir istället en uppgift för nästa kommission.

Sveriges hållning i översynsarbetet
Regeringen ser kommissionens samråd som startsignalen för en 
bred och förutsättningslös diskussion kring vad EU ska fokusera 
på i framtiden, vad som ska finansieras gemensamt och vad 
varje land själv ska ansvara för.

Sverige verkar för en djupgående och genomgripande reform av 
EU:s budget och en omprioritering mellan utgifter. Vägledande 
för Sverige i arbetet med denna översyn är principerna om 
subsidiaritet, europeiskt mervärde, proportionalitet och sund 
ekonomisk förvaltning. Särskilt viktigt är att prioritera utgifter 
efter vad som ger störst europeiskt mervärde och effektivast 
resultat. Andra centrala utgångspunkter är budgetrestriktivitet 
och samstämmighet mellan olika politikområden.

Tyck till om den framtida EU-budgeten
Vill du eller din organisation tycka till om hur EU ska prioritera 
sina resurser i framtiden? Det kan du göra på EU-
kommissionens webbplats. Länken dit finner du under 
Relaterat.

EXTERNA LÄNKAR
  Tyck till om hur EU ska prioritera sina resurser på EU-

kommissionens webbplats

EMU

http://regeringen.se/sb/d/2583

  EMU - kort historik
  EMU i tre etapper
  Konvergenskriterier
  Stabilitets- och tillväxtpakten
  Växelkurssamarbetet ERM2
  ECB och andra institutioner

EMU (står för Ekonomiska och Monetära Unionen) är ett 
ekonomiskt och monetärt samarbete inom EU som bland annat 
innebär att medlemsländerna har en gemensam valuta, euro, 
och en gemensam penningpolitik.

EMU består av tre etapper. Samtliga medlemsländer i EU är 
också medlemmar i EMU. Däremot är följande länder inte med i 
valutaunionen: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Letttland, 
Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien och Ungern.

Den 14 september 2003 hölls i Sverige en folkomröstning där 
det togs ställning om vi skulle gå med i valutaunionen eller inte. 
Med 56 procent av rösterna emot och 42 procent för röstade 
svenska folket mot att införa euron som valuta.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om EMU på EU-upplysningens webbplats
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Öppenhet och EU
http://regeringen.se/sb/d/2289

  Regeringens EU-arbetsprogram
  Fler gör mer
  Europeiska rådet - toppmöten
  Regeringens arbete i rådet
  Samråd och beredning
  EU:s ordförandeskap
  EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
  EU:s tillväxtstrategi: Lissabonstrategin
  EU:s utvidgning
  Den inre marknaden
  EU-budgeten
  EMU och euron
  Öppenhet och EU
  EU-kalendarium
  Veckobrevet från Bryssel
  Var hittar jag information om EU?

Allmänhetens tillgång till EU-handlingar
Sedan 2001 tillämpar Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen nya regler om öppenhet som 
färdigförhandlades under det svenska EU-ordförandeskapet 
våren 2001. Allmänhetens tillgång till EU-handlingar regleras i 
förordning 1049/2001. De nya reglerna innebär också att ett 
stort antal handlingar publiceras på Internet.

 ▪ Förordning 1049/2001

Vilka handlingar kan man ta del av?
Enligt reglerna kan man ansöka om att få en kopia på vilken 
handling som helst som finns hos institutionerna 
Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Det har ingen 
betydelse om en handling har skrivits av institutionen själv eller 
skickats till institutionen av exempelvis ett företag eller en 
organisation, förutsatt att det inte gäller sekretess (se nedan) för 
handlingen.

Hur vet man vilka handlingar som finns hos en 
institution?
Enligt reglerna ska institutionen föra offentliga register över 
sina handlingar. Innan man ansöker om att få ta del av en 
handling kan man via Internet gå in i registret och se vilka 
handlingar som man vill ta del av. I många fall kan man ta del av  
handlingen direkt via registret och behöver då inte skriva till 
institutionen och begära att den skickar en kopia av den 
handling man vill se.

Hur ansöker man om att få en kopia av en handling?
Finns handlingen inte automatiskt tillgänglig via Internet kan 
man skriftligen via brev eller e-post begära att institutionen ska 
skicka en kopia på handlingen. Man behöver inte ange några 
skäl till varför man vill ha tillgång till en handling. 

Man har rätt att få tillgång till handlingen i elektronisk form, 
förutsatt att den finns i sådan version. Om handlingen inte finns 
i elektronisk form, kan man få en kopia i pappersform. Det är 
gratis att få upp till 20 sidor kopierade och skickade till sig.

Hur lång tid måste man vänta på en handling?
Institutionen måste besvara en ansökan skyndsamt. Senast 
inom 15 arbetsdagar ska institutionen antingen ge tillgång till de 
handlingar som önskats, eller i ett motiverat svar förklara enligt 
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vilka sekretessregler detta inte är möjligt. Tidsfristen kan dock i 
undantagsfall förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

När kan en institution vägra att lämna ut en handling?
Om en institution kan bevisa att en handling omfattas av någon 
av sekretessbestämmelserna, får institutionen inte lämna ut 
handlingen. Listan över sekretessbestämmelser är uttömmande, 
vilket innebär att en institution inte på några andra grunder är 
dem som anges i reglerna får vägra att lämna ut en handling.

Ibland är det endast en del av en handling som täcks av 
sekretess. Man har då rätt att få en kopia på de delar av 
handlingen som inte täcks av sekretessen.

Kan man överklaga en vägran att lämna ut en 
handling?
Om en institution vägrar att lämna ut en handling har man rätt 
att begära att institutionen omprövar ansökan. I regel innebär 
det att ansökan omprövas på en högre nivå inom institutionen. 
Om institutionen då fortfarande vägrar att lämna ut handlingen, 
kan man framföra klagomål till den Europeiska ombudsmannen 
eller väcka talan i EG-domstolen (förstainstansrätten).

Gäller samma regler hos svenska myndigheter?
Nej. EU:s öppenhetsregler påverkar inte den svenska 
offentlighetsprincipen. Man kan fortfarande vända sig till 
svenska myndigheter och enligt svenska regler begära att få ta 
del av handlingar, även sådana som skickats till svenska 
myndigheter från EU, eller från svenska myndigheter till EU.

Rådets register över offentliga handlingar
Kontaktuppgifter till rådets generalsekretariat:
e-post public.info@consilium.europa.eu fax +32 2 285 63 61
Postadress: Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

Rue de la Loi 175 B-1048 Bryssel Belgien

 ▪ Offentligt register över rådets handlingar

Kommissionens webbplats: Öppenhet och tillgång till 
dokument
Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionen:
fax +32 (0)2 296 72 42 Postadress: Generalsekretariatet
Europeiska kommissionen Enhet SG/B72 Insyn och tillgång till 
handlingar, kontakter med det civila samhället B-1049 Bryssel
Belgien
     Via kommissionens dokumentwebbplats (se länk nedan) 
finns möjlighet att skicka e-post.

 ▪ Kommissionens dokumentwebbplats

Europaparlamentets offentliga register för handlingar
Kontaktuppgifter till Europaparlamentet: fax +32 2 284 69 74
Postadress:EuropaparlamentetRue WiertzB-1047 Bryssel
Bryssel
       Via Europaparlamentets offentliga register (se länk nedan) 
finns möjlighet att skicka e-post.

 ▪ Europaparlamentets offentliga register

Översynen av reglerna om allmänhetens tillgång till 
EU-handlingar
EU-kommissionen inledde våren 2007 en översyn över reglerna 
om allmänhetens tillgång till EU-handlingar. Översynen 
inleddes med att kommissionen lade fram en så kallad grönbok, 
COM (2007) 185, i frågan. Därefter höll kommissionen en 
konsultationsperiod under våren och sommaren 2007, där alla 
som ville fick möjlighet att kommentera grönboken. Vintern 
2008 offentliggjorde kommissionen sin rapport om 
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konsultationsperioden. Kommissionen väntas lägga fram sitt 
formella förslag till ändringar i förordning 1049/2001 under 
våren 2008.

 ▪ Grönbok om allmänhetens tillgång till EU-handlingar

 ▪ Rapporten om konsultationsperioden

 ▪ Kommissionens webbplats om översynen av 
öppenhetsreglerna

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska ombudsmannens webbplats

Veckobrevet från Bryssel

http://regeringen.se/sb/d/3484

  Veckobrevet våren 2008
  Veckobrevet hösten 2007
  Veckobrevet våren 2007
  Veckobrevet hösten 2006
  Veckobrevet våren 2006
  Veckobrevet hösten 2005
  Veckobrevet våren 2005
  Veckobrevet hösten 2004
  Veckobrevet våren 2004

EU-representationens nyhetsbrev beskriver vad som händer 
inom EU den kommande veckan och ger en sammanfattning av 
föregående vecka. Veckobrevet fokuserar främst på 
ministerrådsmötena, men även andra aktiviteter nämns.

Veckobrevet vecka 7
Den här veckan träffas rådet för ekonomiska och finansiella 
frågor på tisdag medan utbildnings- och ungdomsrådet 
sammanträder på torsdag. I veckan som gick presenterade 
kommissionen rapporter om Bulgariens och Rumäniens 
framsteg inom den så kallade samarbets- och 
verifikationsmekanismen. EU:s tullkodexkommitté röstade för 
att bifalla Sveriges ansökan om tillstånd att importera etanol för 
bearbetning till biobränsle. 

 ▪ Veckobrevet från Bryssel

Prenumera på veckobrevet
Du kan även få veckobrevet som e-post.
Prenumerera på nyheter och nyhetsbrev
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Var hittar jag information om EU?
http://regeringen.se/sb/d/1488/a/81064

  Regeringens EU-arbetsprogram
  Fler gör mer
  Europeiska rådet - toppmöten
  Regeringens arbete i rådet
  Samråd och beredning
  EU:s ordförandeskap
  EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
  EU:s tillväxtstrategi: Lissabonstrategin
  EU:s utvidgning
  Den inre marknaden
  EU-budgeten
  EMU och euron
  Öppenhet och EU
  EU-kalendarium
  Veckobrevet från Bryssel
  Var hittar jag information om EU?

Regeringskansliets EU-sidor - regeringens politik och löpande 
nyheter
På Regeringskansliets EU-sidor finns information om 
regeringens EU-politik tillsammans med nyheter om 
regeringens arbete i EU. Du kan löpande följa vad som händer 
på EU:s toppmöten, i ministerrådet och i Coreper. Du kan också 
prenumerera på Veckobrevet från Bryssel.
EU-upplysningen
EU-upplysningen vid Sveriges riksdag ger neutral EU-

information till allmänheten om EU och det svenska 
medlemskapet. EU-upplysningen svarar på frågor via telefon, e-
post, fax eller brev. Tryckt informationsmaterial om EU kan 
beställas kostnadsfritt.

EU-upplysningen Sveriges riksdag 100 12 Stockholm
telefon 020 250 000 (måndag-fredag, klockan 9.00-11.00 och 
14.00-16.00) fax 08 786 59 27
e-post eu-upplysningen@riksdagen.se

Europe Direct
Europe Direct är EU:s upplysningstjänst. Det går att ringa gratis 
från alla medlemsländer till telefonnummer: 00 800 6 7 8 9 10 
11.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Sverigekontoret vänder sig till allmänheten och till dem som 
arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. 
Kontoret informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, 
hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som 
fattas i Europaparlament.

Europaparlamentets Sverigekontor
Nybrogatan 11, 3 tr  114 39 Stockholm  telefon 08 562 444 55 
fax 08 562 444 99  e-post epstockholm@europarl.europa.eu 

Kommissionär Margot Wallström
Margot Wallström, kommissionär och första vice ordförande i 
kommissionen, arbetar med kommunikation med EU:s 
medborgare och med kontakterna mellan kommissionen och de 
andra EU-institutionerna, däribland rådet och 
Europaparlamentet. På Margot Wallströms webb finns 
kontaktuppgifter och mer information.
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Europeiska kommissionens representation i Sverige
Representationskontoret informerar media och allmänheten om 
nyheter från kommissionen och om var kommissionen står i 
olika frågor.

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Nybrogatan 11Box 7323103 90 Stockholmtelefon 08 562 444 11
fax 08 562 444 12e-post bursto@ec.europa.eu 

EU:s webbportal
Information om Europeiska kommissionen, Europeiska 
unionens råd (ministerrådet), Europaparlamentet och EG-
domstolen finns på EU-institutionernas gemensamma 
webbportal Europa. Den innehåller information om EU:s 
grunder och olika verksamhetsområden.
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Försvar, skydd och säkerhet

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Försvar, skydd och säkerhet. 
http://wimnell.com/omr353g07.pdf 6525+61)
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Försvar, skydd och säkerhet
http://regeringen.se/sb/d/514

 Nordiska stridsgruppen
  Krisberedskap
  Skydd och beredskap mot olyckor
  Försvarsreformen
  Totalförsvar
  Säkerhetspolitik inom försvarsområdet
  Internationell verksamhet
  Jämställdhet och mångfald
  Folkrätt: krigets lagar

Försvar, skydd och säkerhet är några av samhällets byggstenar. 
Ett säkert samhälle med hög beredskap mot katastrofer och 
olyckor och försvar av Sveriges gränser ställer höga krav på 
flexibilitet och effektivitet.I Sverige har vi ett totalförsvar som 
består av det militära och civila försvaret. Totalförsvaret ska 
försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella 
integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det 
svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Kommitté utreder frivillig rekrytering till försvaret
Regeringen har idag beslutat att en parlamentarisk kommitté 
ska föreslå vilka lagändringar och övriga åtgärder som behövs 
för att möjliggöra frivillig rekrytering och utbildning av sådan 
personal som idag tjänstgör enligt lagen om totalförsvarsplikt. 
Kommittén ska även överväga under vilka förhållanden 
pliktsystemet bör tas i anspråk och om pliktlagen i så fall bör 
omfatta både män och kvinnor. 

Pressmeddelande: Kommitté utreder frivillig 
rekrytering till försvaret
Dir. 2007:147 En förändrad totalförsvarsplikt (pdf 82 kB)

Sverige stödjer EU:s militära insats i Tchad och 
Centralafrikanska republiken
Regeringen har idag beslutat att Försvarsmakten får ställa en 
svensk väpnad styrka bestående av cirka 200 personer till EU:s 
förfogande för deltagande i Europeiska unionens 
fredsfrämjande militära insats i Tchad och Centralafrikanska 
republiken. 
Pressmeddelande: Sverige stödjer EU:s militära insats 
i Tchad och Centralafrikanska republiken
Pressmeddelande: Helena Lindberg ny generaldirektör för 
Krisberedskapsmyndigheten
Veteransoldatutredningen ska redovisa erfarenheterna 
av NBG   
Försvarsberedningens rapport "Säkerhet i samverkan" 

Senaste publikationer

  Ett starkare skydd mot diskriminering Lagrådsremiss, 
28 januari 2008 

  Ersättningssystem i samverkan - hantering av 
kommunernas kostnader i samband med 
naturkatastrofer, m.m. Departementsserien (Ds), 19 
december 2007 

  Faktablad Nordic Battlegroup Informationsmaterial, 12 
december 2007 

  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Sten Tolgfors

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet
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Den nordiska stridsgruppen: Nordic 
Battlegroup
http://regeringen.se/sb/d/9199

  Nordic Battlegroup
  EU:s stridsgrupper
  Beslutsprocesser
  Frågor och svar om Nordiska stridsgruppen
  Kontaktinformation

Den nordiska stridsgruppen, Nordic Battlegroup (NBG), ska stå 
i beredskap för EU-ledda internationella krishanteringsinsatser 
från 1 januari till den 30 juni 2008. Förutom Sverige ingår 
Finland, Norge, Estland och Irland i denna styrka. 
    I egenskap av ledande nation (Framework Nation) har Sverige 
det övergripande ansvaret för förberedelsearbetet med den 
nordiska stridsgruppen. Detta innebär ansvar för såväl politiska 
som militära aspekter av samarbetet med övriga länder. Styrkan 
ska snabbt vara användbar för krävande uppgifter i ett brett 
spektrum av krishanteringssituationer och på stort avstånd från 
Sverige.
    Sverige bidrar med huvuddelen av styrkan, vars kärna består 
av en mekaniserad skyttebataljon. Skyttebataljonen kan 
förstärkas med stödresurser i form av bland andra ingenjörs-, 
logistik-, luftvärns-, underrättelse-, transporthelikopter-, 
sjukvårds- eller minröjningsförband. Om behov skulle uppstå 
kan exempelvis även flygstridskrafter med flygbasenhet eller 
specialförband sättas in. 

Ledning
Chef för stridsgruppen (Force Commander) är brigadgeneral 
Karl Engelbrektson som till stöd för sin ledning har ett 

högkvarter med stabsofficerare från samtliga deltagande länder. 
Vid en eventuell insats är det Engelbrektson och hans stab som 
leder insatsen i missionsområdet.

Det militärstrategiska högkvarter finns i Northwood utanför 
London. Vid en insats leds högkvarteret av generalmajor Bengt 
Andersson som är militärstrategisk chef (Operation 
Commander). Till sin hjälp har han officerare från flera EU-
länder. Det militärstrategiska högkvarteret omsätter de politiska  
besluten som fattas av EU:s ministerråd till militära planer. 

Bidrar till fred och säkerhet
Stridsgruppen är ett viktigt bidrag till EU:s förmåga att verka för 
internationell fred och säkerhet. För Sveriges del bygger detta 
engagemang på en lång tradition av fredsfrämjande arbete inom 
FN:s ram. En utvecklad förmåga för EU att genomföra 
krishanterings- och fredsfrämjande insatser stärker också FN.

Fakta Nordiska stridsgruppen
Styrkans storlek: 2 850 personer varav Sverige bidrar med 2 350
Bidragande länder: Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland
Insatstid: På plats inom 10 dagar. Stannar upp till 120 dagar

ANSVARIGT STATSRÅD
  Sten Tolgfors
  Carl Bildt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Faktablad Nordic Battlegroup

EXTERNA LÄNKAR
  Försvarsmakten: Nordic Battlegroup
  EU-upplysningen: Militär krishantering
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Krisberedskap
http://regeringen.se/sb/d/6468

  Alltid redo!En ny myndighet mot olyckor och 
kriser

  En strategi för Sveriges säkerhet
  Nationell krishanteringsfunktion
  Så fungerar krishanteringen i Sverige
  Krisberedskapspropositionen i korthet

Krisberedskap handlar om att hela samhället ska kunna klara 
stora och små kriser. Krisberedskapen syftar till att skydda 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt 
förmågan att upprätthålla grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

En kris kan t.ex. vara en naturkatastrof, stor olycka, epidemi 
eller ett datahaveri. Det ställs stora krav på resurser som ofta 
inte räcker till. Samtidigt som det kan finnas stor osäkerhet om 
vad som har hänt så måste samhället agera snabbt. Stora värden 
står ofta på spel.

Krishantering
Krishantering är en insats som har stor betydelse för att 
förhindra ett förlopp och lindra dess konsekvenser. En god 
krishantering ger stora vinster, men ett misslyckande kan leda 
till stora förluster. Därför är det viktigt att det finns ett i förväg 
uppbyggt system för hur samhället kan förebereda sig och 
hantera kriser. Minst lika viktigt är de åtgärder som innebär att 
sårbarheten minskar. Detta gäller bl.a. i samhällsviktiga system 
som elförsörjningen och i de elektroniska kommunikationerna.

Minska sårbarheten
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att minska sårbarheten 
samt förberedelser som ska stärka krishanteringsförmågan. 
Årligen satsas cirka 1,7 miljarder särskilt för denna typ av 
åtgärder. Pengarna administreras och betalas ut av 
Krisberedskapsmyndigheten som har en viktig roll att bedöma 
och avväga de olika behoven. Då är inte all den verksamhet som 
genomförs för att möta vardagens händelser medräknad. Det är 
denna ordinarie förmåga som är utgångspunkten för 
krisberedskapen.

Samverkan
Samverkan är nyckeln för att skapa en god krisberedskap. En 
kris kan nämligen få konsekvenser för och beröra flera 
samhällssektorer eller sprida sig över nationsgränser. Samtidigt 
förändras hoten ständigt och nya tillkommer. Det är i 
samverkan som dessa komplexa hot bäst kan mötas. Därför har 
sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för 
att gemensamt stärka krisberedskapen:

 ▪ Teknisk infrastruktur

 ▪ Transporter

 ▪ Farliga ämnen

 ▪ Ekonomisk säkerhet

 ▪ Geografiskt områdesansvar

 ▪ Skydd, undsättning och vård
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Utredningen om en myndighet för säkerhet och 
beredskap.

Översyn av verksamheten

Utredningen har haft uppdraget att genomföra en översyn av 
verksamheterna vid Statens räddningsverk (SRV), 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för 
psykologiskt försvar (SPF) samt lämna förslag till en preciserad 
uppgifts-, ansvars- och resursfördelning. Syftet har varit att 
pröva om relevanta delar av myndigheterna bör föras samman 
till en myndighet för frågor om samhällets beredskap och 
säkerhet samt i vilken utsträckning övriga delar bör föras till 
andra befintliga myndigheter.
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Utredningen har analyserat verksamheten vid de tre aktuella 
myndigheterna. Denna analys har dock inte kunnat avse 
samtliga delar av myndigheternas verksamhet, exempelvis 
SRV:s internationella verksamhet eller RAKEL-verksamheten, 
som främst bedrivs vid KBM. I relevanta delar för att bedöma 
behovet av förändringar inom området samt för att kunna ta 
ställning till om en ny myndighet med ansvar för områdena 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar bör bildas 
anser sig utredningen dock ha fullt tillräckligt underlag för de 
överväganden och förslag som redovisas i det följande.

Utredningen har under arbetets gång identifierat ett antal 
områden där det föreligger behov av utveckling och 
förtydliganden. Inom SRV:s område gäller detta främst 
utbildningsområdet och myndighetens administration. Inom 
KBM:s område har utredningen funnit att planerings-processen 
avseende anslaget 7:5 Krisberedskap bör avvecklas i sin 
nuvarande form och ersättas av ett bidragssystem samt att den 
nuvarande ordningen med risk- och sårbarhetsanalyser behöver 
utvecklas.

Omdömen om myndigheternas verksamhet
Vad avser myndigheterna och deras verksamhet har 
utredningen genomfört en intressentundersökning. Även om 
resultatet av denna typ av undersökningar ska tolkas med 
försiktighet, kan det konstateras att verksamheten får 
förhållandevis låga betyg. Det bör särskilt noteras att den 
verksamhet som KBM och SRV bedriver gentemot kommuner 
och länsstyrelser är dåligt känd för berörda. Resultatet av 
undersökningen kan till del förklaras av att KBM prioriterat 
arbetet gentemot de statliga myndigheterna och att SRV svarar 
för tillsyn, vilket inte alltid är en populär uppgift. Kommuner 
och länsstyrelser är emellertid viktiga aktörer i krisberedskaps-
arbetet och i arbetet inom området skydd mot olyckor. Det är 
därför inte tillfredställande att myndigheterna når ut till dessa 

aktörer i så låg utsträckning. Dessutom är det allvarligt att det 
inte sker en bättre samordning mellan KBM och SRV.

Vad gäller SPF kan det konstateras att myndigheten har en 
diversifierad verksamhet. Enligt utredningens mening finns inte 
heller någon entydighet i det uppdrag som SPF idag har. Ur ett 
effektivitets- och rationaliseringsperspektiv bör den verksamhet 
som SPF bedriver föras till andra myndigheter i de fall den 
fortsatt ska bedrivas.

Stärkt och tydligare ansvar för krisberedskapsarbetet
En grundläggande utgångspunkt för utredningens förslag är 
behovet av att stärka och tydliggöra ansvaret för 
krisberedskapsarbetet i samhället, framförallt på statlig nivå. 
Förändringarna bör också bidra till att utveckla och tydliggöra 
ansvaret inom krisberedskapsarbetet och för utvecklingen av en 
generell förmåga. Utredningens förslag innebär därmed en 
utveckling och förenkling av krisberedskapsarbetet. Förslagen 
påverkar inte krishanteringssystemet.

Striktare tillämpning av ansvarsprincipen
Utredningen föreslår en striktare tillämpning av 
ansvarsprincipen än idag. En sådan utveckling är angelägen 
eftersom alltför få myndigheter idag tar det ansvar de bör för 
krisberedskaps-arbetet inom sin sektor. Det är därför 
utredningens uppfattning att de olika sakdepartementen och 
deras myndigheter måste ta ett mycket större ansvar än idag för 
sina krisberedskapsfrågor. Detta på samma sätt som ledningen 
för en myndighet har ansvar för exempelvis jämställdhetsfrågor 
och miljöledning måste det enligt utredningens uppfattning 
göras tydligare än idag att man också har ett ansvar för 
krisberedskapsfrågor. Förslaget innebär en utveckling av det 
befintliga krisberedskapssystemet, som avsevärt bör underlätta 
och tydliggöra ansvar och uppgifter för såväl 
sektorsmyndigheterna som den ansvariga myndigheten.



...och en tydlig tvärsektoriell samordning
Utredningen bedömer att det vid mer omfattande händelser kan 
uppstå situationer där sektorsmyndigheternas möjligheter att ta 
sitt ansvar fullt ut försvåras. Detta beror på att sådana händelser  
slår igenom flera sektorer och en åtgärd som kan anses rätt 
utifrån en myndighets ansvar kan ge upphov till negativa 
konsekvenser för en annan myndighet. För att minimera 
riskerna för denna typ av utveckling vid hanteringen av en 
händelse krävs ett tvärsektoriellt perspektiv på såväl hantering 
som förberedelser. En striktare tillämpning av sektorsansvaret 
behöver således kompletteras med en väl fungerande 
tvärsektoriell samordning i det förberedande arbetet. 
Samordning torde behövas både inom Regeringskansliet och på 
myndighetsnivå. En tvärsektoriell samordning är också viktig 
för att säkerställa att de olika, ofta specialiserade, sektorerna 
kan fungera tillsammans och för att säkerhetsarbetet ska 
beaktas ur ett helhetsperspektiv.

En slopad planeringsprocess och renodling av anslaget 
7:5 Krisberedskap
Den striktare tillämpning av ansvarsprincipen och därigenom 
sektorsmyndigheternas ansvar får konsekvenser för exempelvis 
anslaget 7:5 Krisberedskap. Det nuvarande planeringssystemet 
måste anses omodernt och ineffektivt, detta trots att det 
förenklats sedan det introducerades. Utredningen föreslår att 
processen avskaffas och ersätts av ett enklare bidragsförfarande, 
där en ansvarig myndighet ges i uppdrag att svara för beslut om 
och utbetalning av medel. Vidare föreslås att anslaget renodlas 
genom att vissa medel förs till andra myndigheters anslag. 
Utredningen föreslår därutöver att vissa medel omvandlas till 
förvaltningsanslag i och med att den utbetalande myndigheten 
inte bör fördela bidrag till sig själv. Dessa förändringar medför 
att anslaget 7:5 Krisberedskap fortsättningsvis bör uppgå till ca 
400 mnkr. Genom denna kvarvarande del på anslaget bibehålls 

medel för tvärsektoriella åtgärder samt för vissa särskilt 
angelägna sektorsåtgärder. De medel som avsätts bör kunna 
användas dels inom ramen för samverkansområdena, dels till 
utveckling av sektorsgemensamma system, utbildning och 
övning. 

En förutsättning för att anslaget ska kunna reformeras är att de 
uppgifter, för vilka myndigheter enligt utredningens förslag 
tillförs medel, regleras på lämpligt sätt t.ex. i instruktioner, 
regleringsbrev eller i annan författning. Utredningen föreslår 
också att uppföljning, utvärdering och analys stärks i syfte att 
säkerställa en önskvärd utveckling och kontroll inom 
krisberedskapsområdet. Utredningens förslag ska således ses 
som en helhet i detta avseende.

På myndighetsnivå blir strukturen genom utredningens förslag 
tydligare än idag, framförallt vad avser ansvar och finansiering 
av åtgärder, där respektive sektorsmyndighet tillförs medel för 
uppgifter de idag utför. Utredningens förslag innebär därmed 
att systemet blir tydligare, enklare och rakare än dagens.

Utveckling av systemet med risk- och 
sårbarhetsanalyser
Utredningen gör bedömningen att det nuvarande systemet med 
risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas. För de statliga 
myndigheterna föreslår utredningen att det generella kravet på 
att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys ersätts med en 
skyldighet för varje sakdepartement att avgöra om en sådan 
analys ska upprättas. En utgångspunkt för vilka myndigheter 
som ska upprätta analyser är att kravet minst bör omfatta de 
myndig¬heter som pekas ut i bilagan till förordningen om 
krisberedskap och höjd beredskap.

Om en analys ska upprättas ska detta anges i regleringsbrevet 
och analysen ske enlig en viss angiven standard som utarbetats 



av en ansvarig myndighet. Detta bedöms få bättre genomslag än 
den nuvarande regleringen i förordning. I analysen ska ingå 
såväl att identifiera sårbarheter och risker som att redogöra för 
åtgärder som vidtagits och hur dessa bidrar till att minska risker 
och sårbarheter. Genom att kravet införs i regleringsbrevet finns 
också möjligheter att anpassa de krav som ställs utifrån behov.

I instruktionen för en granskningsansvarig myndighet bör anges 
att det är ett åliggande att anmäla till regeringen om en risk- och  
sårbarhetsanalys, som upprättats enligt uppdrag i 
regleringsbrev, inte uppfyller de krav som ställs på en sådan 
analys. Givetvis ska en sådan anmälan bara göras om en dialog 
med myndigheten inte lett till tillräckliga förbättringar av 
analysen.

En översyn av ordningen med handlingsprogram och 
risk- och sårbarhetsanalyser för kommuner och 
landsting
Utredningen menar att den ordning enligt vilken kommunerna 
är skyldiga att upprätta både handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor och planer enligt lagen om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och 
höjdberedskap bör ses över. En förändrad ordning bör bidra till 
en tydligare styrning och prioritering nationellt. Här torde det 
samtidigt finnas en potential för rationalisering och besparing 
på den centrala nivån med avseende på utbildning och 
information till kommunerna i anslutning till arbetet med 
handlingsprogrammen och planen för hantering av 
extraordinära händelser. Det är angeläget att en översyn sker i 
särskild ordning eftersom de berörda lagstiftningarna i övrigt är 
olika till sin karaktär och tillkommit för olika syften. En sådan 
översyn bör också visa om det finns förutsättningar att föra 
samman hela eller delar av lagstiftningarna.

En ny myndighet lösningen på flera av dagens problem
Tillskapandet av en ny myndighet är enligt utredningen 
lösningen på flertalet av de problem som finns till följd av 
dagens struktur. En ny myndighet har dessutom enligt 
utredningens bedömning avsevärt större möjligheter att möta 
den utveckling av olyckor, hot och risker som samhället står 
inför. På så sätt skapas också förutsättningar att nå de mål som 
riksdag och regering satt upp.

Utredningen har konstaterat att det i de flesta fall är omöjligt att 
skilja på åtgärder som vidtas för att hantera händelser i olika 
delar av hotspektrat och att samma typer av åtgärder är 
relevanta för hela hotspektrat. Utredningen ser därför att det är 
naturligt att föra samman dessa delar till en helhet i syfte att 
stärka den generella förmågan att möta olika typer av händelser 
oavsett var dessa än finns i hotskalan. Då kan också det faktum 
att åtgärder som vidtas för att stärka krisberedskapsförmågan 
även bidra till att stärka förmågan att möta vardagens händelser  
och vice versa utnyttjas till fullo. Den förmåga som byggs för de 
fredstida händelserna utgör också grunden för förmågan att 
hantera en situation med höjd beredskap. Genom bildandet av 
en ny myndighet skapas förutsättningar för att bedriva ett 
integrerat arbete mot olyckor och kriser, istället för att som idag 
verka utifrån antingen olycks- eller krisperspektivet. En sådan 
utveckling ökar också sannolikheten för att samhället ska 
fungera som en helhet såväl till vardags som vid större kriser 
eftersom alla aktörer får stöd av en aktör enligt en metod.

En ny myndighet från och med den 1 juli 2008
Utredningen har prövat för- och nackdelar med att skapa en ny 
myndighet för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar. Enligt utredningens uppfattning finns - som redan 
nämnts - många fördelar med en sådan ordning. Däremot finns 
inga bärande skäl mot att bilda en sådan myndighet. En ny 



myndighet föreslås därför inrättas och påbörja sin verksamhet 
den 1 juli 2008. De nuvarande myndigheterna, KBM, SRV och 
SPF, upphör i den takt som är möjlig i förhållande till det 
avvecklingsarbete som ska genomföras.

Bredare uppdrag - från säkerhet på individnivå till 
samhällets säkerhet
Det område som den nya myndigheten kommer att ansvara för 
spänner över ett brett spektra av händelser och sträcker sig från 
sårbarhetsreducerande och förebyggande till normalisering och 
lärande efter en händelse. Myndighetens verksamhet sträcker 
sig också från säkerhet på individnivå till samhällets säkerhet. 
Utredningen menar att ett sådant arbete bidrar till att stärka 
såväl olika delar i kedjan som helheten. Med en central 
förvaltningsmyndighet med ansvar för de tre områdena är det 
utredningens bedömning att den statliga styrningen avsevärt 
skulle underlättas. Den nya myndigheten ges därmed ett nytt 
och bredare uppdrag än var och en av de tre tidigare 
myndigheterna och ett huvudansvar för politikområdet skydd 
och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt 
verksamhetsområdet det civila försvaret. Utredningen anser 
dock att det är viktigt att tillvarata de olika perspektiv och 
kunskaper som finns inom dagens myndigheter.

Likaledes bör myndigheten ansvara för de internationella frågor 
som faller inom myndighetens verksamhet nationellt.

En pådrivande kraft i arbetet mot olyckor och kriser
Utredningen anser att den nya myndigheten bör vara ansvarig 
för områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar. Myndigheten ska därmed utgöra en pådrivande kraft i 
utvecklingen av samhällets förmåga att förebygga och hantera 
såväl olyckor som extraordinära händelser. Myndigheten ska i 
detta syfte tillhandahålla en översikt över olyckor, hot och risker  
i samhället. Vidare ska myndigheten svara för utveckling av 

metoder för en effektiv hantering av olyckor och kriser på lokal-, 
regional- och central nivå samt kunna bistå med strategiska 
analyser. Myndigheten får också ansvar för tillsyn och 
utveckling av samhällets räddningstjänst och krisberedskap 
samt för att upprätthålla en operativ förmåga vad avser 
förstärkningsresurser och internationella insatser.

Ett systematiskt säkerhetsarbete på lokal, regional och 
central nivå
En central del av den nya myndighetens uppgifter är att verka 
för ett systematiskt säkerhetsarbete samt att säkerhetsfrågor 
beaktas i ett systemperspektiv och att kopplingen mellan de 
olika nivåerna i samhället fungerar på ett effektivt sätt. Ett 
arbete som dels handlar om privata och offentliga aktörers egna 
förmågor, dels om att skapa förutsättningar för en bättre 
förmåga att hantera mer omfattande händelser som kräver 
sektorsövergripande insatser.

Den nya myndigheten bör också ha det övergripande ansvaret 
för det förebyggande och sårbarhetsreducerande arbetet i syfte 
att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och kriser. 
Arbetet bör bedrivas systematiskt och tvärsektoriellt på 
internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Utveckling av förmågan inom räddningstjänst- och 
krishanteringsområdena
Myndigheten ska vidare svara för utveckling av förmågan inom 
räddningstjänst- och krishanteringsområdena. Ett sådant arbete 
inkluderar bl.a. lednings-, metod- och förmågeutveckling samt 
att tillse att samhällets räddningstjänst- och 
krishanteringsorgan arbetar och samverkar effektivt.

Utveckling av system för beslutstöd och ledning
Aktörer som hanterar olyckor och kriser har behov av lednings- 
och stödfunktioner som underlättar inhämtning, bearbetning 



och delgivning av olika typer av information. Det finns likaledes 
ett behov av att kunna kommunicera inom och mellan operativa 
enheter liksom mellan olika aktörer. Information och varningar 
måste dessutom kunna delges både allmänheten och 
massmedia. Den nya myndigheten bör ges ansvaret för vissa 
tekniska system som har många användare, används av flera 
aktörer eller sådana system där det finns fördelar av att utveckla 
system eller lösningar gemensamt.

Stärkt arbete med uppföljning, utvärdering och analys
En central del i arbetet med att utveckla den nationella 
förmågan att hantera olyckor och extraordinära händelser är 
uppföljning, utvärdering, analys och tillsyn. Utifrån denna 
verksamhet och i samverkan med olika sektorsmyndigheter bör 
myndigheten kunna sammanställa och analysera bilden av 
olyckor, hot och risker samt beroendeförhållanden på 
aggregerad nivå. Den nya myndigheten ska därefter identifiera 
brister och lämna förslag på åtgärder för att åtgärda dessa. Den 
kunskap som myndigheten erhåller utifrån dessa analyser är av 
betydande vikt för att utveckla förmågan inom räddningstjänst- 
och krisberedskapsområdet på samma sätt som kunskaperna 
inom dessa områden är av betydande vikt för att exempelvis 
kunna föreslå åtgärder för att minska antalet olyckor. 
Myndigheten bör utifrån sitt arbete inom området ha kapacitet 
att på regeringens uppdrag ta fram en strategisk inriktning för 
verksamheten. Ett sådant arbete inkluderar bl.a. att ta fram 
policys baserat på det underlag som erhålls genom analys, 
uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring.

Utvärdering av förmåga inom olika sektorer samt uppföljning av  
arbetet på lokal och regional nivå bör ske löpande. Den nya 
myndigheten bör ges i uppdrag att svara för denna utvärdering 
och uppföljning. Arbetet med uppföljning, utvärdering och 
analys bör ske integrerat vad avser krisberedskap och skydd mot 
olyckor. Utredningen gör också bedömningen att den 

tvärsektoriella samordningen stärks genom de förslag som 
utredningen lämnar avseende uppföljning, utvärdering och 
analys.

Därutöver bör den nya myndigheten få uppgiften att svara för 
bl.a. strategisk analys, metodutveckling, forskning, utveckling 
och erfarenhetsåterföring från händelser i hela hotskalan både 
nationellt och internationellt.

Förstärkningsresurser och kapacitet att genomföra 
internationella insatser
Det finns ett behov att på statlig nivå hålla vissa 
förstärkningsresurser för att kunna stödja den lokala och 
regionala nivån. Det kan gälla mycket speciella händelser som 
inträffar relativt sällan eller situationer där lokala och regionala 
resurser inte räcker till ens i samverkan. Detsamma gäller när 
andra länder drabbas av händelser och inte har tillräckliga egna 
resurser för att hantera den uppkomna situationen och begär 
hjälp. Det är naturligt att förstärkningsresurser liksom 
kapaciteten att genomföra internationella humanitära insatser 
finns hos den nya myndigheten. Som en följd av detta bör 
myndigheten utgöra kontaktpunkt gentemot 
gemenskapsmekanismen inom EU och samarbetet inom NATO/
PFF samt mot FN:s "katastroforgan". Genom att samla 
uppgiften att tillhandahålla hjälp, såväl utanför som innanför 
Sveriges gränser, hos en aktör kan verksamheten rationaliseras 
och erfarenheter utbytas effektivt. Sektorsmyndigheternas 
ansvar för avtal inom deras verksamhetsområde är därmed 
oförändrat.

Stöd till individer efter en katastrof
Erfarenheter har visat att det efter vissa större händelser finns 
ett behov av att det finns en förberedd förmåga i samhället att 
stödja anhöriga och drabbade, även efter att de omedelbara och 
grundläggande materiella behoven är tillgodosedda. Den nya 



myndigheten bör ges i uppdrag att utveckla en generell 
beredskap för att ta omhand anhöriga och överlevande, 
förmedla information samt samordna olika aktörers handlande. 
En sådan struktur bör finnas förberedd och kunna aktiveras 
med mycket kort varsel.

Rättsliga uppgifter
Inom den nya myndighetens verksamhetsområde finns ett 
flertal centrala författningar. Vidare bedrivs ett samt ett 
omfattande internationellt arbete både inom EU och i andra 
fora med legala implikationer som rör myndighetens 
verksamhetsområde och där myndigheten bör delta eller kunna 
lämna stöd till regeringen. Den nya myndigheten bör ges 
bemyndigande att svara för föreskrifter enligt viss lagstiftning 
och bör ge ut allmänna råd inom ramen för sitt 
verksamhetsområde, exempelvis inom räddningstjänstområdet.

Utbildning och övning
För att uppnå önskvärd förmåga inom områdena skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar är utbildning och 
övning centralt. Dessa är en naturlig del av all verksamhet för 
att stärka förmågan att hantera olyckor och kriser och bör 
bedrivas kontinuerligt. Som en följd av myndighetens breda 
ansvarsområde blir utbildnings- och övningsverksamheten 
också bred, innefattande både området skydd mot olyckor, 
krisberedskap, civilt försvar och internationell verksamhet. 
Utredningen ser stora fördelar med att utbildning och övning 
inom krisberedskapsområdet och området skydd mot olyckor 
knyts närmare vart annat och att det skapas ett samlat ansvar 
för utbildningarna inom dessa områden.

Övningar för att utveckla samhällets förmåga att 
hantera olyckor och kriser
En central uppgift för den nya myndigheten är att svara för 
genomförandet och uppföljningen av vissa övningar. Framförallt 
två typer av övningar bör prioriteras, dels sektorsövergripande 
övningar i syfte att öka kompetensen och testa förmågan hos 
olika aktörer i krishanteringssystemet, dels övningar som syftar 
till att utveckla förmågan inom ramen för myndighetens 
sektorsansvar. En viktig del av arbetet är att inrikta övningarna 
mot de områden där det föreligger behov. Genomförandet av 
övningar på statlig, regional och lokal nivå bör genomföras på 
ett strukturerat sätt och avse realistiska förhållanden så att 
erfarenheterna från övningarna bidrar till att utveckla 
samhällets förmåga.

Ansvar för ett brett utbildningsbehov
Det framtida utbildningsbehovet inom området kräver mot 
bakgrund av dess bredd spetskompetenser från flera olika 
forskningsdiscipliner. Den nya myndigheten bör ansvara för att 
inventera och analysera utbildningsbehovet samt tillse att det 
finns relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar inom 
områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Även en 
översikt över tillgängliga utbildningar som olika intressenter 
kan ta del av bör tillhandahållas. Den nya myndigheten bör 
vidare svara för inriktningen och uppföljningen av utbildning 
inom områdena krisberedskap och skydd mot olyckor. 
Utredningen menar att det för att svara för denna inriktning bör  
knytas ett utbildningsråd med företrädare för centrala aktörer 
inom krisberedskapsområdet och området skydd mot olyckor. 
Rådet ska bidra till att den utbildning som bedrivs vid olika 
institutioner kan synkroniseras i syfte att minska överlapp 
mellan befintliga utbildningar.



Minskad efterfrågan på skolbunden risk- och 
säkerhetsutbildning
Vad gäller utbildning inom området skydd mot olyckor har SRV 
bl.a. konstaterat att efterfrågan på den skolbundna risk- och 
säkerhetsutbildningen sannolikt kommer att minska i 
framtiden. På samma gång som det finns stora behov av och 
efterfrågan på fortbildning inom området skydd mot olyckor. 
Ökningen avser dock främst efterfrågan på distansutbildning 
och stöd för utbildning och övning regionalt och lokalt. Dagens 
struktur för utbildning inom skydd mot olyckor dras med 
betydande problem. Det finns en överkapacitet, bristande 
flexibilitet samt utvecklings- och investeringsbehov. Forskning 
och utveckling behöver öka och ges en starkare koppling till 
utbildningen.

En beställar-utförarmodell för att tillgodose det breda 
utbildningsbehovet
Utredningen anser att en beställar-utförarmodell bör införas för 
att tillgodose det samlade behovet av utbildning inom området 
skydd mot olyckor och krisberedskapsområdet. Den nya 
myndigheten kommer därigenom att ha medel och beställa 
utbildning från olika utbildningsinstitutioner. En sådan modell 
ökar flexibiliteten samt möjliggör en närmare koppling till olika 
forskningsinstitutioner. Den föreslagna modellen bedöms även 
öppna för att akademisera delar av utbildningen i och med att 
denna kan beställas från högskolor och universitet.

Enligt modellen ges den nya myndigheten medel för att beställa 
relevant utbildning från olika utbildningsinstitutioner. Om 
relevant utbildning inte finns att tillgå eller om det gäller 
studiemedelsfinansierad utbildning eller om det rör sig om 
utbildning där det finns reglerade utbildningskrav, bör denna 
tillhandahållas av myndigheten via en särskild utförarfunktion. 
Inom dessa utbildningar torde det dock finnas delar som kan 

utföras av andra, men då som en del av den utbildning som 
myndigheten tillhandahåller. Vidareutbildning som inte är 
studiemedelsfinansierad bör fortsättningsvis finansieras genom 
avgifter.

En enhet för utbildningsproduktion med verksamhet i 
Revinge och Sandö
I och med att utbildningen i avsevärt högre grad än idag ska 
tillhandahållas av externa utbildningsproducenter innebär detta 
att utbildningsvolymen som genomförs i egen regi bedöms till 
en lägre nivå än dagens utbildningsvolymer. Merparten av den 
framtida utbild¬ningsverksamheten bör därför kunna 
tillhandahållas vid en utbildningsplats. Utred¬ningen bedömer 
det emellertid inte som möjligt att omedelbart få till stånd en 
förändring där all utbildning tillhandahålls vid en 
utbildningsplats. Förändringen måste därför ske successivt. I 
nuläget finns enligt utredningens bedömning, då 
distansutbildningen är under utveckling, behov av att bibehålla 
en struktur med viss geografisk representation. En utveckling av  
distansutbildningen bör på sikt kunna innebära en ökad 
geografisk närhet för avnämarna. Den av utredningen 
föreslagna modellen där den nya myndigheten köper utbildning 
från flera olika aktörer bedöms också bidra till en ökad 
geografisk närhet vad avser utbildningarna, eftersom det öppnar 
för fler utbildningsproducenter. Antalet utbildningsplatser kan 
således inte ses som avgörande för den geografiska närheten för 
utbildningen inom området skydd mot olyckor i framtiden.

Utredningen förordar att det skapas en utförarenhet för 
tillhandahållande av utbildningen och att Revinge väljs som 
plats för denna. Verksamhet bör också bedrivas vid en mindre 
utbildningsplats - Sandö. Verksamheten vid skolorna i 
Rosersberg och Skövde bör avvecklas snarast möjligt.



Renodling av verksamheten
Utredningen har i enlighet med sina direktiv också haft att 
överväga om vissa verksamheter bör överföras till andra 
myndigheter. Motivet för detta är att renodla verksamheten vid 
den nya myndigheten. Utredningen föreslår därför att viss 
verksamhet förs till andra huvudmän. Exempel på sådan 
verksamhet är signalskydd till Försvarets radioanstalt, 
mediernas beredskapsråd till Kulturdepartementets 
ansvarsområde, transport av farligt gods till den föreslagna 
Trafikinspektionen samt ansvaret för länsstyrelsernas 
ledningsplatser till respektive länsstyrelse.

Verksamhet i Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, 
Sollefteå, Revinge och Sandö
I utredningens arbete med att överväga lokaliseringsorter har en 
utgångspunktvarit att det ur myndighetens perspektiv är lättare 
och mest rationellt att bedriva verksamhet på så få orter som 
möjligt. Ur ett strikt verksamhetsperspektiv skulle det vara mest  
rationellt och förmodligen också effektivast att bedriva 
verksamhet endast i Stockholm och Karlstad. Utredningen har 
däremot tagit betydande regionalpolitiska hänsyn och föreslår 
att den nya myndigheten ska lokaliseras till sex orter; 
Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och 
Sandö varav de två sista är orter där endast utbildning bedrivs. 
Utredningen föreslår att myndighetens huvudkontor samt 
huvuddelen av verksamheten inom analysavdelningen och delar 
av Rakelverksamheten lokaliseras till närförort i Stockholm. 
Den helt övervägande delen inom avdelningen för olyckor och 
kriser bör enligt utredningens mening placeras i Karlstad, 
liksom den nya myndighetens internrevision och 
tillsynsverksamhet.

En funktionell organisationsmodell
Utredningen har utifrån olika organisationsmodeller kommit till 
slutsatsen att en funktionell modell är den som är bäst lämpad 
för att utforma den nya myndighetens organisation. 
Utredningen har även tagit fram ett förslag till en övergripande 
organisation för den nya myndigheten.

Eftersom det är en ny myndighet och inte en sammanföring av 
de tre befintliga myndigheterna och deras verksamhet som 
bildas, är det viktigt att denna får en organisation som ger 
myndigheten de bästa förutsättningarna för att på ett effektivt 
sätt kunna fullgöra sitt uppdrag. Enligt utredningens 



uppskattning får den nya myndigheten mellan 600 och 620 
årsarbetskrafter.

Anslag och ekonomiska konsekvenser
Utredningen beräknar att den nya myndighetens 
förvaltningsanslag kommer att uppgå till drygt 1 092 mnkr. 
Vidare beräknar utredningen omställningskostnaderna till 306 
mnkr för förändringen av utbildningsorganisationen och 65 
mnkr för övrig omställning, totalt ca 370 mnkr. Dessa 
omställningskostnader finansieras via de neddragningar som 
utredningen föreslår samt via viss övergångsfinansiering från 
anslaget 7:5 Krisberedskap. På ett par års sikt beräknar 
utredningen att en besparing om drygt 220 mnkr (fördelad på 
drygt 75 mnkr från anslaget 7:5 Krisberedskap och ca 145 mnkr 
från de gamla förvaltningsanslagen) kan genomföras genom att 
en myndighet med ansvar för områdena skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar 

RELATERAT
Pressmeddelande: En myndighet mot olyckor och kriser ersätter  
tre nuvarande
SOU 2007:31 Alltid redo! En ny myndighet mot 
olyckor och kriser, hela dokumentet

Skydd mot olyckor

http://regeringen.se/sb/d/522

  Räddningstjänst
  Räddningstjänstsamarbete inom EU
  Fyrverkerier

Skydd mot olyckor omfattar åtgärder för att förebygga olyckor 
och begränsa konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas 
både olyckor vållade av människor och naturolyckor där 
människor, egendom eller miljö kan skadas.

Målet för verksamheten är att skydda människors liv, säkerhet 
och hälsa mot olyckor, förebygga olyckor samt förhindra eller 
begränsa skador på egendom och miljö.

Regeringens prioriteringar
Att förebygga skador
Regeringen prioriterar det skadeförebyggande arbetet. Förutom 
att förhindra lidandet är det mer kostnadseffektivt att förebygga 
olyckor än att behöva verka för att begränsa konsekvenserna av 
en olycka som redan har inträffat, t.ex. vid en 
räddningstjänstinsats. De flesta typer av olyckor har inträffat 
tidigare och det förebyggande arbetet handlar om att se till att 
de inte händer igen.

Tillsynsverksamheten avseende allvarliga kemikalieolyckor, 
transport av farligt gods och hantering av brandfarliga och 
explosiva varor har särskilt stor betydelse i det förebyggande 
arbetet.
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Den enskilda människans ansvar och förmåga
Den enskilda människan har ansvar att om man ser eller får 
kännedom om en brand eller en olycka som innebär fara för 
någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön 
varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Arbetet när det gäller att stärka den enskilda människans 
förmåga att agera rationellt i samband med mindre olyckor är 
viktigt. Den förmågan har stor betydelse vid större olyckstillbud 
och kan minska konsekvenserna av inträffade olyckor.

Lagen om skydd mot olyckor
Den 12 november 2003 fattade riksdagen beslut om lagen om 
skydd mot olyckor. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2004 och 
ersatte då den gällande räddningstjänstlagen. Lagen innehåller 
bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta 
till skydd mot olyckor. Istället för detaljerade regler innehåller 
lagen mål som ska uppfyllas. Kommunerna får på så sätt en 
ökad möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån lokala 
förhållanden. Större vikt läggs också på det förebyggande 
arbetet och den enskildes ansvar.

Sotning
Målet för sotningsverksamheten är att skall förebygga olyckor 
och skador till följd av bränder. Kommunen ansvarar för att 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs. 
Statens räddningsverk meddelar föreskrifter om kontrollens 
omfattning och med vilka intervaller den skall genomföras. 
Kommunen får tillåta enskilda fastighetsägare att själva utföra 
eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, 
om sotningen sker på ett betryggande sätt ur 
brandskyddssynpunkt.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
  Prop. 2002/03:119 Reformerad 

räddningstjänstlagstiftning
  SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
  SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
  SOU:113 Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 - 

en sammanfattning
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Försvarsreformen
http://regeringen.se/sb/d/526

  Försvarsbeslut
  Försvarspropositionen 2004
  En förändrad värld

I det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer 
som Sverige genomfört i modern tid. Från ett volymmässigt 
stort invasionsförsvar till ett mindre, rörligt och flexibelt 
insatsförsvar som både kan försvara Sverige och medverka vid 
internationella insatser.
   Det svenska försvaret är inne i en av de största reformerna 
som genomförts i modern tid på försvarsområdet. Propositionen 
"Vårt framtida försvar" (2004/05:5) som regeringen lade till 
riksdagen den 23 september 2004 och som riksdagen ställde sig 
bakom den 15 december 2004, utgör nästa steg i 
försvarsreformen.
   Försvarsreformen startade 1999 när grunden för denna 
förnyelse och modernisering lades i propositionen "Förändrad 
omvärld omdanat försvar" (1998/99:74), och i propositionen 
"Det nya försvaret" (1999/2000:30). Riksdagen ställde sig 
bakom dessa propositioner våren 1999 respektive 2000. Dessa 
beslut lade grunden för ett modernt, flexibelt och rörligt 
insatsförsvar baserat på allmän totalförsvarsplikt. De militära 
förband och system som behövs i framtiden ska kunna användas 
såväl för att försvara landet som vid internationella insatser. 
Stridskrafterna ska förändras och utformas så att de motsvarar 
de nya kraven som dagens hotbild ställer. Det handlar om en 
genomgripande förändring av både försvarets omfattning och 
dess struktur. Den nya insatsorganisationen innebär 
förändringar i grundorganisationens storlek, av personal-
behovet, antalet totalförsvarspliktiga och deras utbildning.

   En viktig del i reformen är utvecklingen mot ett 
nätverksbaserat försvar (NBF). NBF innebär att det militära 
försvaret ska kunna verka inom ett nätverk baserat på modern 
kommunikations- och informationsteknik. Genom detta skapas 
förutsättningar för att uppnå ett informationsöverläge. Målet är 
att med insatsstyrkor som sätts samman efter vad varje 
situation kräver, vara på rätt plats, vid rätt tillfälle och kunna 
genomföra insatser för att nå eftersträvad verkan. Nätverket ska 
vara gemensamt för samtliga totalförsvarsmyndigheter och 
fungera under såväl fred, kris som krig. Därmed ökar samhällets 
totala förmåga att samordnat hantera svåra kriser eller 
påfrestningar på vårt samhälle.

Försvarsreformens fortsättning
Reformarbetet har i och med riksdagsbeslutet i december 2004 
fått ny fart, men det kommer att vara en fortlöpande utveckling. 
Eftersom teknik-, samhälls- och omvärldsförändringen går så 
snabbt kommer riksdag och regering löpande att följa upp 
Försvarsmaktens arbete, så att inriktningen kan justeras när det 
är nödvändigt för att nå målen.
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  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar
  Sammanfattning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida 

försvar
  Ds 2004:30 Försvar för en ny tid
  Prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret
  Prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld-omdanat försvar

EXTERNA LÄNKAR
  Försvarsberedningen
  Försvarsmakten
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Totalförsvar
http://regeringen.se/sb/d/3013

  Civilt försvar
  Militärt försvar
  Plikttjänstgöring
  Frivillig försvarsverksamhet
  Försvarsindustri och materiel
  Forskning
  Underrättelsefrågor
  Propositionen En anpassad 

försvarsunderrättelsever
  Frågor och svar om signalspaning
  Propositionen Högskoleutbildning av officerare 

m.m
  En ny försvarsindustristrategi

I Sverige har vi ett totalförsvar som består av det militära och 
civila försvaret. Totalförsvaret ska försvara Sverige mot väpnat 
angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra 
påfrestningar i fred.

Efter det kalla krigets slut har hoten mot vårt samhälle 
förändrats. Det svenska totalförsvaret genomgår därför den 
största reformeringen i modern tid. Det militära försvaret 
utvecklas från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, som kan 
anpassas till olika slags hot och risker i Sverige och utomlands.

Det militära försvaret
Det militära försvaret ska kunna försvara Sverige mot väpnat 
angrepp var det än kommer ifrån. Det militära försvaret ska 
också hävda Sveriges territoriella integritet, bidra till fred i vår 
omvärld och stärka det svenska samhället vid svåra 
påfrestningar i fred.

Sveriges militära försvar utvecklas nu mot ett mindre och mer 
slagkraftigt och flexibelt försvar. Beredskap, organisation och 
planläggning ska vara utformad så att försvarets förmåga 
långsiktigt kan förändras för att möta framtida hot.

Det svenska militära försvaret ska kännetecknas av ständig 
utveckling och förnyelse, hög teknologisk nivå och ekonomisk 
effektivitet.

Det civila försvaret
Det civila försvaret omfattar hela samhället med alla dess 
funktioner som måste fungera under kris och krig, till exempel 
sjukvård, räddningstjänst samt el-, tele- och vattenförsörjning. 
Kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga myndigheter, 
många företag och organisationer har viktiga uppgifter inom det  
civila försvaret. Det civila försvaret är inte en organisation utan 
olika slag av verksamheter i samhället som genomförs för att 
stärka samhällets förmåga att kunna hantera höjd beredskap 
och krig. En helhetssyn ska gälla - de resurser som skapas för att 
hantera ett krig ska även kunna användas vid svåra, krisartade 
händelser i fred.

Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

http://regeringen.se/sb/d/3013
http://regeringen.se/sb/d/3013
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/21721
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/21721
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17833
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17833
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17851
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17851
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17836
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/17836
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/18318
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/18318
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/21724
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/21724
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/18363
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/18363
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78307
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78307
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78307
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78307
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78411
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/78411
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/79579
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/79579
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/79579
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/79579
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/84044
http://regeringen.se/sb/d/3013/a/84044


Varje departement ansvarar för civilt försvar inom sitt 
verksamhetsområde. Försvarsdepartementet har ett 
samordningsansvar.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret
  Prop.2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

EXTERNA LÄNKAR
  Säkerhetspolitik.se

Säkerhetspolitik inom 
försvarsområdet
http://regeringen.se/sb/d/525

  Medverkan i internationella organisationer
  Säkerhets- och försvarspolitik inom EU
  Europeiska försvarsbyrån (EDA)

I takt med att de traditionella militära hoten från kalla kriget 
mot Västeuropa har sjunkit undan har nya, asymmetriska och 
gränsöverskridande hot, som länge legat i bakgrunden, fått allt 
mer uppmärksamhet.

De framtida hoten framstår som mer komplexa och 
svårförutsägbara. De kan utgöras av militära eller icke-militära 
hot exempelvis terrorhandlingar.Gränsen mellan intern och 
extern säkerhet är mindre tydlig idag, både för stater, inom 
regioner och inom EU.

Det handlar idag mycket om att internationellt i samverkan med 
andra länder förebygga och minska riskerna för medborgarna 
att utsättas för olika former av hot inklusive terroristaktioner. 
Utöver den internationella terrorismen är det i första hand 
organiserad, gränsöverskridande brottslighet, spridning av 
massförstörelsevapen och IT-relaterade hot som hamnat i fokus.

Massförstörelsevapen
Speciellt oroande är utvecklingen att fler stater och icke-statliga 
aktörer försöker anskaffa massförstörelsevapen. Dessa utgörs av  
biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen.
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Biologiska stridsmedel utgörs av levande organismer bl.a. 
sjukdomsalstrande mikroorganismer, bakterier, virus eller 
mikrosvampar som sprids för att orsaka sjukdom eller död 
bland människor, djur eller växter.

Kemiska stridsmedel utgörs av kemiska ämnen antingen i form 
av gas eller vätska eller fast form som skulle kunna utnyttjas på 
grund av sina giftverkningar på människor djur eller växter. Här 
ingår också toxiner som produceras av levande organismer.

Kärnvapen utnyttjar en explosiv frigörelse av energi genom 
reaktioner med atomkärnor. Kärnvapen är tekniskt 
komplicerade att framställa och ett annat sätt att orsaka skador 
är så kallade smutsiga bomber då radioaktivt material blandas 
med vanliga sprängämnen.

Det finns internationella avtal som ska förhindra att dessa typer 
av vapen kommer till användning. Dessa typer av stridsmedel 
figurerar allt oftare i diskussionerna om de globala 
säkerhetspolitiska problemen.

Världen efter terrordåden den 11 september 2001
Eventuella hot kan komma såväl från subnationella aktörer som 
från stater. Terrordåden i USA den 11 september 2001 har visat 
på och ökat oron för att terrorister kan tänkas försöka uppnå 
masskadesituationer och i det sammanhanget att 
massförstörelsevapen främst biologiska och kemiska 
stridsmedel ska komma till användning.

Exempel på det var breven med mjältbrandsbakterier som 
skickades med posten i USA 2001 varvid flera personer dog och 
stora kostnader uppstod för bl.a. rengöring. Det följdes av en 
våg av tusentals falska mjältbrandsbrev i USA och resten av 
världen.

I Sverige identifierades över 400 misstänkta brev som dock i 
inget fall innehöll mjältbrandsbakterier. Det gav en god 
illustration till de påfrestningar på analyskapaciteten och de 
brister som fanns i beredskapen mot NBC-insatser. Samhället 
måste kunna möta denna typ av oväntade händelser där nya 
ämnen eller sätt för utspridning används. 

Anpassning till en ny hotbild
Det svenska militära och civila försvaret anpassas för att även 
kunna hantera även nukleära (N), biologiska (B) eller kemiska 
(C) stridsmedel. Tendenserna avseende internationell terrorism 
är oroande då de innefattar ökad användning av urskillningslöst 
våld, ambitioner att anskaffa massförstörelsevapen och växande 
organisatorisk och finansiell styrka.

Risken för spridning av NBC-vapen och relaterad kunskap till 
fler stater och subnationella grupper är även det ett ökande 
orosmoment. Hotet omfattar inte bara de klassiska stridsmedlen  
utan även andra kemiska ämnen, mikroorganismer eller 
radioaktivt material som skulle kunna utnyttjas också av 
subnationella grupper eller enskilda. Samtidigt ökar riskerna för 
att nya typer av organismer, ämnen eller vapen kan komma att 
utvecklas.

Den snabba tekniska utvecklingen bl.a. inom biotekniken kan 
resultera i nya hot om tekniken missbrukas. Även om inget 
omedelbart hot mot Sverige föreligger för närvarande, kan 
subnationella grupper tänkas utnyttja vissa medel samt att 
svensk personal kan komma att utsättas för risker i samband 
med internationella operationer.

Internationell samverkan
Internationellt har stora insatser gjorts för att i samverkan 
förbättra människors skydd bl.a. inom FN, 
Världshälsoorganisationen (WHO), Nato och EU m.fl. I USA har  



mycket omfattande program inletts för att få fram effektiva 
skyddsmetoder.

Inom EU har en strategi utarbetats för att minska risken för 
spridning av massförstörelsevapen i december 2003. Dessutom 
har initiativ tagits till att utarbeta ett program för gemensamt 
skydd mot NBC-terrorism samt att förbättra 
informationsutbytet. Programmet inkluderar åtgärder inom 
hälso-, utbildnings- och civilt skydd. 

Svensk samverkan
I Sverige tillgodoses skyddet av befolkningen främst genom 
bättre samverkan mellan civila myndigheter, landsting och 
kommuner. Försvarsmakten utvecklar en speciell enhet, NBC-
kompani avsett i första hand för skydd av militär trupp, men 
som även kan ge stöd till det civila samhället.

Vid Totalförsvarets Forskningsinstitut bedrivs forskning för att 
bl.a. få fram bättre skyddsmöjligheter. 
Krisberedskapsmyndigheten samordnar planeringen för det 
civila samhällets skydd.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om Sveriges säkerhetspolitik
  Läs mer om Sveriges säkerhetspolitiska linje

EXTERNA LÄNKAR
  Krisberedskaps-myndigheten
  Försvarsmakten
  Totalförsvarets forksningsinstitut

Internationell verksamhet
http://regeringen.se/sb/d/524

  Fredsfrämjande insatser
  Räddningsverkets pågående internationella 

insatser
  Nordiskt försvarssamarbete
  Säkerhetsfrämjande samarbete i Östersjöområdet
  Samarbete med Ryssland
  Civil-militär samverkan i fredsfrämjande insatser
  Försvarsattachéer

Det internationella engagemanget är en av de viktigaste 
uppgifterna inom det svenska totalförsvaret och inom området 
skydd mot olyckor. Genom internationella fredsfrämjande och 
humanitära insatser bidrar vi till en säkrare omvärld.

Som en följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa 
efter det kalla krigets slut har de internationella kontakterna 
inom Försvarsdepartementets område ökat. Detta är sant inte 
minst när det gäller att förebygga konflikter och främja freden. 
Sverige spelar här en aktiv roll i Förenta Nationerna (FN), EU, 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och  
inom Natos Partnerskap för fred (PFF).

Det senaste årets internationella utveckling har visat att kriser 
kan utvecklas snabbt och få långtgående konsekvenser. 
Europeiska rådet har beslutat att EU:s medlemsländer ska bidra  
med militära resurser till en gemensam krishanteringsstyrka, 
som ska kunna användas för olika typer av humanitära och 
fredsbevarande insatser. För Sverige är det viktigt att aktivt 
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bidra till EU:s förmåga att hantera kriser. Vi deltar också aktivt i 
utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken 
(ESFP).

Sverige deltar i fredsfrämjande insatser på olika platser i 
världen. Uppgifterna för den militära personalen i 
fredsfrämjande operationer kan variera från att övervaka att 
fredsavtal efterlevs till att röja minor och att stödja hjälparbete.

Statens räddningsverk genomför ett stort antal humanitära 
insatser vid olyckor och katastrofer i andra länder. Exempel på 
olika hjälpinsatser är att rädda människor i jordbävnings- och 
översvämningsområden, att transportera materiel som behövs i 
ett katastrofområde samt att hjälpa till att bygga vägar och 
broar. Sverige kan med civil och militär personal också hjälpa 
till med återuppbyggnad av samhällen som är drabbade av krig 
eller katastrofer.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

EXTERNA LÄNKAR
  Statens räddningsverk
  FN
  Nato
  EU
  Europeiska försvarsbyrån, EDA

Jämställdhet - ett verktyg för att 
främja fred och lösa konflikter
http://regeringen.se/sb/d/527

  Jämställdhet: verktyg för fred och 
konfliktlösning

I FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som antogs i oktober 
2000, slås för första gången fast att krig påverkar män och 
kvinnor på olika sätt. Resolutionen ställer krav på att fler 
kvinnor ska involveras i fredsbyggande och konfliktlösande 
arbete i alla faser av en konflikt och på alla nivåer.

Huvudmålsättningen med det aktuella genderarbetet är att 
stärka kvinnor och deras roll i kris- och konfliktområden. Under  
och efter väpnade konflikter är kvinnorna ofta speciellt utsatta, 
men de har samtidigt en unik möjlighet att vara med att 
omskapa de nya samhällen som ska växa upp ur ruinerna. De 
aktörer som verkar i en fredsfrämjande insats måste utbildas 
om kvinnors verklighet och särskilda behöv samt lära sig att se 
och ta till vara kvinnors kompetens samt erkänna deras rätt till 
delaktighet i samhällslivet. Utan samverkan mellan könen 
uppnås ingen hållbar utveckling eller varaktig fred. Jämställdhet 
är ett verktyg som ännu inte prövats fullt ut i 
konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete.

I två större rapporter som presenterades i oktober 2002 i 
säkerhetsrådet; av FN:s generalsekreterare respektive UNIFEM 
med bl.a. den förra finska försvarsministern Elisabeth Rehn 
som medförfattare, föreligger ett antal rekommendationer till 
hur intentionerna i resolution ska kunna implementeras m.m.
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Arbetet med jämställdhet nationellt och internationellt
Från svensk sida inom Regeringskansliet drivs denna fråga 
främst av Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet, 
men även Justitiedepartementet och Näringsdepartementet 
kommer in i bilden.

Nationellt bedrivs arbetet på bred front av underlydande 
myndigheter, officiella frivilliga organisationer samt övriga 
organisationer och institutioner. Inom såväl Försvarsmakten 
som Räddningsverket pågår genderarbete inom ramen för 
utbildningsverksamheten och i utarbetandet av koder för 
uppförande för personal som deltar i fredsfrämjande missioner. 
Försvarsdepartementet styr arbetet och ställer krav på 
återrapportering.

Sverige driver frågan om genderperspektiv på internationell 
krishantering på bred front inom ramen 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Försvarsdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Kvinna till kvinna
  Diakonia
  Svenska Women in International Security
  PeaceWomen
  Women Peace & Security
  International alert

Folkrätt: krigets lagar
http://regeringen.se/sb/d/514/a/21757

  Nordiska stridsgruppen
  Krisberedskap
  Skydd och beredskap mot olyckor
  Försvarsreformen
  Totalförsvar
  Säkerhetspolitik inom försvarsområdet
  Internationell verksamhet
  Jämställdhet och mångfald
  Folkrätt: krigets lagar

Inom Regeringskansliet har Utrikesdepartementet det 
övergripande ansvaret för folkrätt. Försvarsdepartementet 
ansvarar för det nationella införandet av den internationella 
humanitära rättens regler i Sverige, dvs. den del av folkrätten 
som är tillämplig vid väpnad konflikt.

Den internationella humanitära rätten är de regler som blir 
tillämpliga i en väpnad konflikt, oavsett hur konflikten har 
uppkommit. Det saknar betydelse om en av staterna eller båda 
staterna anser att det råder krigstillstånd. Humanitär rätt är 
tillämplig om det pågår en väpnad konflikt, det vill säga om 
staterna använder väpnat våld mot varandra. Den humanitära 
rätten gäller även när interna strider i en stat pågår under en 
längre tid. Beroende på vilken typ av väpnad konflikt som råder, 
internationell, mellanstatlig eller inom en stats territorium, 
gäller olika delar av den humanitära rätten. Syftet med reglerna 
är att göra krigföringen så human som möjligt för att på så sätt 
begränsa lidandet för civila och icke stridande.
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Krigets lagar
Den humanitära rättens regler kallas ibland krigets lagar och 
omfattar även vissa regleringar rörande vapenanvändning. I en 
väpnad konflikt är även de mänskliga rättigheterna tillämpliga, 
även om en stat i vissa fall kan göra undantag från vissa regler.

Krigets lagar är också ett samlingsnamn på de konventioner 
som tillkommit för att reglera just situationen väpnad 
konflikt.De delar av den humanitära rätten som syftar till att 
skydda personer som inte deltar i striderna är de fyra 
Genèvekonventionerna från 1949 (första Genèvekonventionen 
angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid 
stridskrafterna i fält, andra Genèvekonventionen angående 
förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna 
tillhörande stridskrafterna till sjöss, tredje Genèvekonventionen 
angående krigsfångars behandling samt fjärde 
Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under 
krigstid) med två tillhörande tilläggsprotokoll från 1977 (första 
Tilläggsprotokollet om skydd för offren i internationella 
väpnade konflikter och andra Tilläggsprotokollet om skydd för 
offren i icke-internationella väpnade konflikter).

Genèvekonventionerna innehåller som sagt humanitära 
skyddsregler (skydd av civila, krigsfångars behandling m.m.) 
och ska tillämpas i varje förklarat krig eller annan väpnad 
konflikt, som uppstår mellan två eller fler av de höga 
fördragsslutande parterna, även om en av dem icke erkänner, 
att krigstillstånd föreligger.

De delar av den humanitära rätten som syftar till att vid väpnad 
konflikt förbjuda eller reglera användandet av vissa vapen och i 
vissa fall ange hur soldater får föra strid är bl.a. 
Haagkonventionerna från 1907, 1993 års Kemvapenkonvention 
och 1997 års konvention om förbud mot anti-personella minor 
(Ottawakonventionen). 

Härutöver finns bland annat Haagkonventionen om skydd för 
kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte 
tilläggsprotokoll från 1954. 

Organ inom Regeringskansliet som befattar sig med 
folkrättsliga frågor

Totalförsvarets folkrättsråd
1991 upprättades under Försvarsdepartementet totalförsvarets 
folkrättsråd. Rådet ska följa utvecklingen inom den 
internationella humanitära rätten. Rådet ska vidare ansvara för 
samordning och utveckling inom totalförsvarets myndigheter 
varvid särskilt undervisnings- och informationsfrågor ägnas 
uppmärksamhet. Rådet ska slutligen ta initiativ för att främja 
utveckling, spridning och tillämpning av folkrättens regler inom 
totalförsvaret.
Totalförsvarets folkrättsråd har ledamöter från 
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, 
Krisberedskapsmyndigheten, Statens Räddningsverk, 
Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan och Svenska Röda 
Korset. Rådet ger ut en skriftserie med diverse folkrättsliga 
teman.

Vapenprojekt-delegationen
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt 
(Vapenprojekt-delegationen) är en myndighet under 
Försvarsdepartementet vars uppgift är att granska vapenprojekt 
ur en folkrättslig synvinkel dvs. bedöma huruvida vapnet strider 
mot humanitärrättsliga regler. Granskningen ska ske i enlighet 
med vad som sägs i 1977 års tilläggsprotokoll 1 till 
Genèvekonventionerna angående skydd för krigets offer. 
Delegationen ska även följa vad som sker med vapenprojekt av 
större vikt som har granskats av delegationen. Delegationen, 
som leds av Försvarsdepartementet, består av högst åtta 



ledamöter från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, 
Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och 
Försvarets materielverk. Regler för delegationen och dess arbete 
finns i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av 
vapenprojekt.

Folkrättsdelegationen
Folkrättsdelegationen är en delegation under 
Utrikesdepartementets ledning vars uppgift bl.a. är att 
identifiera ämnen inom den internationella humanitära rätten 
som Sverige kan driva internationellt.

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter
Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter är en arbetsgrupp med 
deltagare från flera departement. Gruppen stod bakom 
skrivelsen En nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna, vilken överlämnades till riksdagen i januari 2002.

Arbetsgruppen, som leds av Justitiedepartementet och 
Utrikesdepartementet, ska följa upp handlingsplanen samt se 
till att den utvärderas. Gruppen utgör även ett forum för 
information och diskussion om det internationella MR-arbetet 
samt ska vid behov medverka i samordning och planering inför 
förhandlingar i internationella fora. 
Inom ramen för detta arbete har Regeringskansliet tagit fram en 
hemsida om mänskliga rättigheter, regeringens webbplats för 
mänskliga rättigheter. Hemsidans syfte är att sprida 
information om mänskliga rättigheter och om regeringens 
arbete på detta område. På hemsidan finns också viss 
information om den humanitära rätten.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Försvarsdepartementet

RELATERAT
  Humanitär rätt och mänskliga rättigheter: samspel under 

utveckling
  Prop. 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt 

militärt samarbete och internationell krishantering

EXTERNA LÄNKAR
  Mänskliga rättigheter
  Röda Korset
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Hållbar utveckling

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Hållbar utveckling. 
http://wimnell.com/omr353g08.pdf (641+644+647+658+ 71 +7951)
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Hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/1591
 
Hållb Regeringens kommission för hållbar utveckling
  Svensk strategi för hållbar utveckling
  Agenda 21
  Nordiskt arbete för hållbar utveckling
  Agenda 21 för Östersjöregionen - Baltic21
  EU:s arbete för hållbar utveckling
  OECD:s arbete för hållbar utveckling
  FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska 
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i 
balans till våra barn och barnbarn.

Regeringens kommission för hållbar utveckling
För att stärka samverkan och fördjupa analysen i frågor som rör 
hållbar utveckling har regeringen inrättat en rådgivande 
kommission för hållbar utveckling.
  
Hearing om Vetenskapliga rådet för klimatfrågors 
rapport
Kommissionen för hållbar utveckling genomför en hearing med 
anledning av att regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor 
presenterar en rapport som ska ligga till grund för den 
kommande klimatpolitiska propositionen. 

 ▪ Hearing om Vetenskapliga rådet för 
klimatfrågors rapport

 ▪ Webbutsändning: Hearing om 
Vetenskapliga rådet för klimatfrågors 
rapport

  
Sveriges uppföljning av EU:s hållbarhetsstrategi
EU:s strategi för hållbar utveckling antogs år 2006 och ska 
följas upp vartannat år, första gången i december 2007. Sverige 
och övriga medlemsländer har därför skickat in rapporter till 
kommissionen om vilka mål och åtgärder länderna har som 
svarar upp mot hållbarhetsstrategin. 
 ▪ Rapport M2007.27 Genomförandet av 

EU:s strategi för hållbar utveckling
  Ledamöterna i regeringens kommission för 

hållbar utveckling 
  Regeringen samlar näringsliv och forskning i 

Kommission för hållbar utveckling 
  Rapport om globala utmaningar lanserad 
             Alla notiser

Senaste publikationer
  The CEO Water Mandate - An initiative by business 

leaders in partnership 
  Implementation of the EU Sustainable Development 

Strategy 
  Genomförandet av EU:s strategi för hållbar utveckling 

Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
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Regeringens kommission för hållbar 
utveckling
http://regeringen.se/sb/d/8882

  Kommissionens arbete
  Klimatseminarium 7 mars 2007
  Hearing 3 september 2007

För att stärka samverkan och fördjupa analysen i frågor som rör 
hållbar utveckling har regeringen inrättat en rådgivande 
kommission för hållbar utveckling.

Kommissionen för hållbar utveckling ska främja arbete över 
sektorsgränser, anlägga ett internationellt perspektiv och se till 
såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Regeringen 
utvecklar samverkan mellan näringsliv, politik och forskning för 
klimatinsatser. Klimatförändringarna ska stå i fokus för 
kommissionens arbete.

Deltagare

 ▪ Statsminister Fredrik Reinfeldt, ordförande

 ▪ Miljöminister Andreas Carlgren, vice ordförande

 ▪ Finansminister Anders Borg

 ▪ Leif Johansson, verkställande direktör och koncernchef 
Volvo

 ▪ Lars G Josefsson, verkställande direktör och koncernchef 
Vattenfall

 ▪ Birgitta Nilsson, egenföretagare Hållbar Idé

 ▪ Kajsa Lindståhl, styrelseledamot Fjärde AP-fonden

 ▪ Annika Helker Lundström, verkställande direktör 
Återvinningsindustrierna

 ▪ Professor Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU och 
ordförande Vetenskapliga rådet

 ▪ Professor Christian Azar, Chalmers

 ▪ Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF

 ▪ Katarina Veem, verkställande direktör Björn Carlsons 
Östersjöstiftelse

 ▪ Professor Bengt Kriström, SLU

Därutöver inbjuds kommissionär Margot Wallström att delta i 
kommissionens arbete för att representera det europeiska 
perspektivet.

Klimatseminarium 7 mars
Den 7 mars 2007 inleddes kommissionens arbete med ett 
seminarium, som regeringen arrangerade tillsammans med 
Klimat- och sårbarhetsutredningen. I samband med seminariet 
presenterades bland annat kommissionens sammansättning och 
senaste fakta om klimatproblemet från FN:s vetenskapliga 
klimatpanel. Läs mer om seminariet under länken till vänster.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Fredrik Reinfeldt
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Hållbar utveckling
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Svensk strategi för hållbar 
utveckling
http://regeringen.se/sb/d/3142

  Indikatorer för hållbar utveckling

I skrivelsen "Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling" från mars 2006 redovisas 
Sveriges strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling.

Fyra strategiska utmaningar står i fokus:
 ▪ Bygga samhället hållbart
 ▪ Stimulera en god hälsa på lika villkor
 ▪ Möta den demografiska utmaningen
 ▪ Främja en hållbar tillväxt
En mängd indikatorer, varav tolv huvudindikatorer, har valts ut 
för att mäta om arbetet för en hållbar utveckling går åt rätt håll. 
Läs mer om dem under länken till vänster.

Fakta: Strategi för hållbar utveckling
Sveriges första nationella strategi för hållbar utveckling kom år 
2002. Den första revideringen gjordes år 2004 utifrån 
åtagandena från världstoppmötet om hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002 och synpunkter från en webbkonsultation 
tidigare det året. "Strategiska utmaningar" från mars 2006 är en 
vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
RELATERAT
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling
  Skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar 

utveckling - ekonomisk, social och miljömässig
  Skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

Indikatorer för hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/6502

  Hälsa
  Hållbar konsumtion och produktion
  Ekonomisk utveckling
  Social sammanhållning
  Miljö och klimat
  Global utveckling

I skrivelsen "Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling" redovisas Sveriges 
strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.

En uppsättning av 87 indikatorer för hållbar utveckling har 
tagits fram utifrån ett underlag från Statistiska centralbyrån. En 
bred krets myndigheter och experter har rådfrågats.

Tolv indikatorer har valts ut som huvudindikatorer under sex 
temaområden. Avsikten är att de ska ge en översiktlig bild av 
hållbar utveckling i Sverige.

Hälsa

 ▪ Medellivslängd Förväntad medellivslängd och 
hälsosamma levnadsår vid födseln

 ▪ Våld Andel av befolkningen som angett att de varit 
utsatta för våld eller hot om våld under de senaste 12 
månaderna
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Hållbar konsumtion och produktion

 ▪ Energieffekter Energiintensitet Wh/BNP

 ▪ Investeringar Energieffekter 

 ▪ Energiintensitet Wh/BNPInvesteringar i realkapital och 
utbildning som andel av BNP, löpande priser

Ekonomisk utveckling

 ▪ Sysselsättningsgrad Andel reguljärt sysselsatta i 
åldern 20-64 år

 ▪ Tillväxt BNI per capita, fasta priser, referensår 2000

 ▪ Offentliga finanser Offentliga sektorns skuld, netto 
och brutto, i förhållande till BNP, löpande priser

Social sammanhållning
 ▪ Ekonomisk utsatthet Andel individer i familjeenheter 

med inkomster mindre än 60 procent av medianen

 ▪ Demografisk försörjningsbörda 
Försörjningsbördan, kvoten mellan antal personer i 
åldrarna 0-19 och 65 år och äldre delat med personer i 
åldrarna 20-64

Miljö och klimat
 ▪ Växthusgaser Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 

koldioxidekvivalenter

 ▪ Farliga ämnen Långlivade organiska ämnen i 
bröstmjölk

Global utveckling
 ▪ Bistånd Biståndets andel av BNI

Läs mer om respektive temaområde och indikator under 
länkarna till vänster.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

LADDA NER
  Lista över samtliga 87 indikatorer för hållbar utveckling 

(pdf 185 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats
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Hållbar utveckling - Medellivslängd
http://regeringen.se/sb/d/6503

  Medellivslängd
  Våld

Förväntad medellivslängd och hälsosamma levnadsår 
vid födseln
Medellivslängden har ökat med fyra år för män och tre år för 
kvinnor under de senaste 20 åren. Antalet hälsosamma 
levnadsår har ökat med två år för kvinnorna medan det legat 
still för männen. Både män och kvinnor hade år 2003 ca 62 
hälsosamma levnadsår. För år 2003 hade Japan högst 
medellivslängd med 82 år enligt FN. Sverige låg då på sjätte 
plats med 80 år. Det bör nämnas att internationella jämförelser 
av hälsosamma levnadsår är svåra att göra på grund av 
skillnader i definitioner.

 ▪ Medellivslängden har ökat med fyra år för män och tre år 
för kvinnor under de senaste 20 åren.

 ▪ Antalet hälsosamma levnadsår har ökat med två år för 
kvinnorna medan de legat still för männen. Både män 
och kvinnor hade år 2003 ca 62 hälsosamma levnadsår.

Definition
Indikatorn hälsosamma levnadsår mäter det antal år som en 
person vid födseln fortfarande kan förväntas leva, förväntad 
medellivslängd, under hälsosamma förhållanden. Hälsosamma 
förhållanden definieras som frånvaro av funktionshinder. 
Indikatorn kombinerar information om dödlighet och 
sjuklighet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Medellivslängd och hälsosamma levnadsår vid 

födseln (gif 8 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats
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Hållbar utveckling - 
Energieffektivitet
http://regeringen.se/sb/d/6508

  Energieffektivitet
  Investeringar

Energiintensitet Wh/BNP
Energiintensiteten har sjunkit under de senast fem åren, vilket 
tyder på en ökad produktion med mindre energi per producerad 
enhet. Över en längre period har bland annat andelen olja av 
energitillförseln sjunkit, medan andelen biobränslen ökat. 
Produktionen av vattenkraft varierar från år till år beroende på 
skillnader i nederbörd.

Definition
Energiintensiteten är totalt tillförd energi jämfört med BNP. I 
totalt tillförd energi ingår export eller import av elenergi. I 
förnybar energi ingår vattenkraft, vindkraft, biobränslen och 
solenergi (solenergin är marginell i Sverige). Fossila bränslen 
består av kol och koks, naturgas och oljeprodukter.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Energiintensitet Wh/BNP (gif 11 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - 
Sysselsättningsgrad
http://regeringen.se/sb/d/6507

  Sysselsättningsgrad
  Offentlig skuld
  Tillväxt

Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år

Regeringens mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 
år skall ha reguljär sysselsättning har ännu inte nåtts. Det 
saknas fortfarande ett par procentenheter för att målet skall 
vara uppfyllt. Jämfört med nivån före 1990-talskrisen är 
sysselsättningsgraden lägre för samtliga grupper. På senare år 
har de äldre (60-64 år) ökat sin sysselsättningsgrad markant. 
Lägst sysselsättningsgrad har män i åldrarna 16-19 år, som i hög 
grad studerar. I övriga kategorier är sysselsättningsgraden lägre 
för kvinnor än för män. Sysselsättningsgraden för kvinnor i 
åldrarna 25-59 år ökade kraftigt under 1970- och 80-talen då 
kvinnorna trädde in på arbetsmarknaden. Männen i samma 
åldersgrupp hade under denna tid en stabil sysselsättningsgrad 
mellan 92 och 94 procent. De utrikes födda särredovisas endast 
från år 2001. Deras sysselsättningsgrad är avsevärt lägre än för 
de övriga, och den är dessutom fallande för såväl kvinnor som 
män.

Definition
Sysselsatta i procent av befolkningen i respektive åldersgrupp. 
Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas 
sysselsatta (enligt Arbetskraftsundersökningen) exklusive 
sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska 
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programmen allmänt anställningsstöd, förstärkt 
anställningsstöd, särskilt anställningsstöd till personer över 57 
år, offentligt tillfälligt arbete (OTA) och start av 
näringsverksamhet. Indikatorn särredovisas på kvinnor och 
män i fyra åldersgrupper samt på utrikes födda.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år (gif 

9 kB)
  Diagram: Sysselsättningsgrad för män respektive kvinnor 

i åldern 20-64 år (gif 12 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Ekonomisk 
utsatthet
http://regeringen.se/sb/d/6506

  Ekonomisk utsatthet
  Demografisk försörjningsbörda

Andel individer i familjeenheter med inkomster 
mindre än 60 procent av medianen

Andelen personer med relativt sett låga inkomster har ökat 
under hela 1990-talet och den var 2002 nästan 12 procent. 
Sverige ligger i jämförelse med andra EU-länder lågt. 
Diagrammet visar inte hur inkomsten i kronor räknat har 
utvecklats. Det är heller inte ett mått på "absolut fattigdom". 
Tanken med detta relativa mått är att det med en inkomst som 
är lägre än 60 procent av medianen kan anses vara svårt att 
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upprätthålla en socialt sett normal konsumtionsnivå och vara 
väl integrerad i samhället. Det finns inte något mål eller någon 
allmänt accepterad norm för vilken inkomstspridning som är 
acceptabel eller önskvärd i ett samhälle. Inkomstspridningen 
kan mätas även på andra sätt.

Definition
Andel av befolkningen med en disponibel inkomst under 60 
procent av medianinkomsten. Disponibel inkomst är summan 
av alla skattepliktiga och skattefria inkomster (både inkomster 
av lön och kapital och transfereringar) minus skatt och övriga 
negativa transfereringar. Medianen är det värde där hälften har 
större och hälften har mindre inkomst.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Andel individer i familjeenheter med inkomster 

mindre än 60 procent av medianen (gif 10 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Växthusgaser
http://regeringen.se/sb/d/6505

  Växthusgaser
  Farliga ämnen

Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 
koldioxidekvivalenter

De totala utsläppen av växthusgaser har varit i stort sett 
konstanta sedan 1990. En ökning av utsläppen har skett från 
transporter, energisektorn, tillverkningsindustrin och 
industriprocesser. En minskning har skett inom jordbruket och 
sektorn "övrigt", till exempel utsläpp från tjänstesektorn och 
hushållen.

http://regeringen.se/sb/d/1471
http://regeringen.se/sb/d/1471
http://regeringen.se/download/70fd7a82.gif?major=1&minor=60425&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/70fd7a82.gif?major=1&minor=60425&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/70fd7a82.gif?major=1&minor=60425&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/70fd7a82.gif?major=1&minor=60425&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://www.scb.se/mi1303
http://www.scb.se/mi1303
http://regeringen.se/sb/d/6505
http://regeringen.se/sb/d/6505
http://regeringen.se/sb/d/6505/a/60442
http://regeringen.se/sb/d/6505/a/60442
http://regeringen.se/sb/d/6505/a/60443
http://regeringen.se/sb/d/6505/a/60443


Definition
Klimatpåverkande utsläpp i Sverige, uttryckta i 
koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. 
Koldioxidekvivalent = mängd av en växthusgas uttryckt som den 
mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan 
motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 

koldioxidekvivalenter (gif 10 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Bistånd
http://regeringen.se/sb/d/6504

  Bistånd

Biståndets andel av BNI

Det svenska biståndet sjönk under en period, men det har under 
hela perioden - också under 1990-talskrisen - legat över FN:s 
rekommendation på 0,7 procent av BNI. På senare år har 
biståndet ökat igen. Det nationella målet på 1 procent kommer 
att uppnås 2006. Det finansiella biståndet är ett av flera sätt att 
främja utvecklingen i u-länderna. Andra sätt är bland annat att 
främja en öppen handel och en bra ekonomisk politik.

Definition
Bistånd består av anslag och lån för att bidra till ekonomisk 
utveckling och välfärd i mottagarlandet. Bistånd räknas för de 
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länder som enligt OECD:s Development Assistance Committee 
(DAC) definieras som utvecklingsländer och territorier uppsatta 
på Part I på OECD DAC:s List of Aid Recipients. 
   I budgetpropositionerna beräknas det bistånd som skall delas 
ut i procent av beräknad BNI. Målsättningen har varit att 1 
procent av Sveriges BNI skall avsättas för internationellt 
utvecklingssamarbete, när det statsfinansiella läget så tillåter. 
Från och med 1996 följer budgetpropositionen kalenderåret.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Biståndets andel av BNI (gif 8 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

OECD:s arbete för hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/7022

  Konferens om styrning av hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för Sveriges 
OECD-strategi.
Inom OECD har arbetet med hållbar utveckling pågått i olika 
former och med olika inriktning under många år. Ministermötet 
(MCM) beslöt år 1998 att hållbar utveckling är en prioriterad 
fråga för OECD. År 2001 fastslog mötet att hållbar utveckling är 
ett övergripande mål för OECD. Och år 2004 rekommenderade 
MCM att alla kommittéer och direktorat involveras i 
hållbarhetsarbetet.

Prioriterade frågor
För OECD:s arbete med hållbar utveckling prioriteras frågorna: 
ekonomiska styrmedel, hållbar resursanvändning och hållbara 
materialflöden, förstärkning av så kallade peer reviews samt 
riktlinjer för multinationella företag. OECD ger också inspel till 
FN:s kommission för hållbar utveckling inom områden som 
nationella strategier för hållbar utveckling, ökat vetenskapligt 
och tekniskt samarbete, utbildning för hållbar utveckling och 
ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor. Arbetet styrs 
av årliga möten mellan experter på hållbar utveckling (Annual 
Meeting for Sustainable Development Experts, AMSDE).

Sveriges arbete inom OECD
Sverige stödjer OECD-sekretariatets arbete för hållbar 
utveckling bland annat genom att delta i en grupp av 
"ordförandens vänner" inom AMSDE.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
RELATERAT
  OECD:s miljöstrategi för perioden 2001-2010
  Globalt Ansvar
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FN:s kommission för hållbar 
utveckling (CSD)
http://regeringen.se/sb/d/3807

  CSD-15, april-maj 2007
  CSD-14, maj 2006

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) är ett resultat av 
världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 
1992. Kommissionen följer upp medlemsländernas åtaganden 
från konferensen i Rio och världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg år 2002.

Bakgrund
Vid världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 
år 1992 fick FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) i 
uppgift att vara det centrala organet inom FN för uppföljning av 
konferensens resultat.

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 
följde upp genomförandet av Agenda 21 och övriga åtaganden 
från konferensen i Rio. Toppmötet resulterade i en deklaration 
och en genomförandeplan med en rad nya mål som 
kompletterar FN:s så kallade millenieutvecklingsmål.

Våren 2003 höll CSD sitt första möte efter Johannesburg. Där 
beslutades att kommissionen ska följa upp åtaganden från både 
Rio och Johannesburg.

Arbetar i tvåårscykler
CSD:s arbetsprogram utgår från olika fastställda teman i 
tvåårscykler.

Under jämna årtal, de så kallade översynsåren, ska CSD 
fokusera på framsteg och utmaningar i genomförandet av 
åtaganden från Rio och Johannesburg. Syftet är att se över i 
vilken utsträckning länder fullgör sina åtaganden samt 
tydliggöra hinder för genomförande, utbyta erfarenheter och 
sprida goda exempel.

Ojämna årtal, de så kallade policyåren, ska CSD tydliggöra 
åtaganden och åtgärder inom områden som identifierats som 
särskilt problematiska under översynsåret. Under policyåret 
sker förhandlingar om policyrekommendationer för att 
påskynda genomförande av Agenda 21 och genomförandeplanen 
från Johannesburg.
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Jordbruk, skogsbruk och fiske

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Jordbruk, skogsbruk och fiske. 
http://wimnell.com/omr353g09.pdf (63+641+644+71)
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Jordbruk, skogsbruk och fiske
http://regeringen.se/sb/d/1603
Jordbruk, skogsbruk och fiske
  Jordbruk
  Skogsbruk
  Fiske
  Landsbygd, natur och miljö
  Djur
  Livsmedel
  Bioenergi
  Ekologisk produktion
  GMO
  Regelförenkling på Jordbruksdepartementet
  Utbildning och forskning
  Internationellt samarbete

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, 
öppna landskap och en levande landsbygd. Sverige är den nation  
i Europa som har mest skog, mer än halva landets yta täcks av 
den. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen ger en hög och 
värdefull avkastning samtidigt som naturvärden bevaras. Den 
nya gemensamma fiskeripolitiken (GFP) har ett hållbart 
nyttjande sett i ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv 
som övergripande mål. Inom ämnet Jordbruk, skogsbruk och 
fiske ryms även frågor som rör djur och livsmedel.

Aktuellt om jordbruk, skogsbruk och fiske

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson diskuterar EU:s 
framtida fiskekontroll 

  Regeringen vill se livsmedelskörkort 

  Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7 - 9 februari 

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson besöker 
bioenergianläggningen ENA Energi, Enköping 

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson besöker ekobonde, 
Västerås 

  Pressavdelning

Senaste publikationer

  Program - Nordisk konferens om djurskydd och 
livsmedelskvalitet 

  Ändringar i skogsvårdslagen 
  Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi 
  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD 
           Eskil Erlandsson
  Maud Olofsson
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Jordbruk
http://regeringen.se/sb/d/6376

  Hälsokontrollen
  Marknadsordningar
  Jordbrukspolitik i förändring
  Sockersektorn i EU
  Frågor och svar om jordbruk

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss 
livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd.

Ur regeringsförklaringen 6 oktober 2006
"För att värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, 
förnybar energi och öppna landskap skall de gröna näringarna 
ha likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot övriga EU. 
Sverige skall ta till vara de möjligheter som EU:s 
landsbygdsprogram ger."
   Som medlem i EU omfattas det svenska jordbruket av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. År 2003 beslutade EU:s 
jordbruksministrar att den skulle reformeras. I Sverige inleddes 
reformen den 1 januari 2005 och målet är att produktionen av 
livsmedel i högre grad ska styras av konsumenternas efterfrågan 
och inte av specifika stöd.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
RELATERAT
  Informationsmaterial: Levande landsbygd
EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats
  Statistik för jordbruk, skogsbruk och fiske på SCB:s 

webbplats

Marknadsordningar
http://regeringen.se/sb/d/6377

  Bananer
  Etanol
  Fiberväxter
  Frukt och grönsaker
  Får- och getkött
  Griskött
  Mjölk och mjölkprodukter
  Nötkött
  Olivolja och bordsoliver
  Socker
  Spannmål
  Tobak
  Utsäde
  Vin
  Ägg och fågelkött

Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU regleras bland 
annat genom marknadsordningar, som fastställer regler för till 
exempel exportbidrag och intervention för olika varuområden, 
exempelvis för spannmål. Intervention innebär att om priset för 
en vara understiger interventionspriset (lägsta marknadspris 
inom EU) så är staten skyldig att köpa varan till 
interventionspris. Syftet med marknadsordningar är att 
stabilisera marknadspriserna och därmed tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard som är ett av 
målen för jordbrukspolitiken enligt Romfördraget. I och med de 
reformer som genomförts och som innebär att marknadsstöd 
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ersatts med frikopplade gårdsstöd, får marknadsordningarna en 
allt mindre betydelse för att uppnå dessa mål.

En gemensam marknadsordning
I juni 2007 togs beslutet om att slå samman alla 
marknadsordningar till en gemensamt samlad 
marknadsordning. Syftet är att förenkla och harmonisera utan 
att ändra den underliggande politiken. Beslutet kommer att 
träda i kraft under 2008.

Förvaltningskommittéerna
Kopplat till regelverket finns förvaltningskommitéer som 
diskuterar och beslutar om de detaljerade reglerna. De 
nuvarande områdesuppdelade förvaltningskommittéerna 
kommer att ersättas av en gemensam förvaltningskommitté 
med ansvar för alla områden. Från Sveriges sida deltar främst 
representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket 
och Livsmedelsverket. Jordbruksverket ansvarar för 
tillämpningen av regleringarna, marknadsfrågor och 
stödavdelningar och Livsmedelsverket ansvarar för tillämningen 
av märkningafrågor, definitionsfrågor och hygienpaketet (EU-
lagstiftning om kontroll av livsmedel).

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om jordbrukspolitik i förändring - EU:s 

jordbrukspolitik reformeras

EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats

Skogsbruk
http://regeringen.se/sb/d/9730

  Budget för skogspolitiken
  Skogens användning
  Internationellt arbete
  Nationella träbyggnadsstrategin
  Frågor och svar om ändrad ägoslagsindelning

Skogspolitiken består av två jämställda mål, ett produktionsmål 
och ett miljömål. Skogspolitikens huvudsakliga lagrum är 
skogsvårdslagen som kompletteras av miljöbalken.

Produktionsmålet
Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken ska 
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god 
avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren 
frihet och eget ansvar att själv besluta om användningen av vad 
skogen producerar.

Miljömålet
Miljömålet innebär att skogsmarkens produktionsförmåga, 
biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska bevaras. 
Naturvårdsarbetet formuleras bland annat genom riksdagens 
miljökvalitetsmål Levande skogar, konventionen om biologisk 
mångfald samt EU:s direktiv på området.

Den svenska skogsresursen
I EU finns ingen gemensam politik för skog men trots detta 
påverkas den svenska skogsresursen av andra politikområden 
som helt eller delvis beslutas på EU-nivå. Sveriges riksdag och 
regering arbetar för att EU:s insatser på skogsområdet även 
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fortsättningsvis bör vara begränsade och att produktionsstöd 
som kan störa marknaden motverkas. Sverige har en avreglerad 
skogspolitik vilket innebär att i princip lämnas endast stöd till 
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder, som har en omfattning 
som går utöver de krav som ställs i lagen.

Regeringen verkar för ett globalt hållbart skogsbruk genom ett 
omfattande internationellt samarbete kring skogsfrågor. Sverige 
arbetar aktivt i internationella förhandlingar på global och 
regional nivå och har undertecknat ett 25-tal konventioner som 
har påverkan på skog och skogsbruk. Sverige finns representerat 
i ett stort antal processer som hanterar frågor som rör skog och 
på olika sätt berör Sverige, bland annat inom

 ▪ Konventionen för biologisk mångfald (CBD),

 ▪ Klimatkonventionen (UNFCCC),

 ▪ FN:s Skogsforum (UNFF),

 ▪ Internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO),

 ▪ FAO:s Skogskonferens (COFO),

 ▪ Europeiska Ministerkonferensen för skydd av Europas 
skogar (MCPFE),

 ▪ Europe and North Asian Forest Law Enforcement and 
Governance (ENA FLEG),

 ▪ FAO/ECE Trävarukommitté,
 ▪ Nordiska ministerrådet (NMR) och
 ▪ Baltic 21.
ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
EXTERNA LÄNKAR
  Skogsstyrelsens webbplats
  Läs mer på Miljömålsrådets webbplats

Nationella träbyggnadsstrategin

http://regeringen.se/sb/d/5903

  Varför en träbyggnadsstrategi?
  Arbetssätt
  Bakgrund

Nationella träbyggnadsstrategin är en kommitté som har till 
uppgift att verka för att åtgärdsförslagen i utredningsrapporten 
"Mer trä i byggandet" ska genomföras.
Enligt regeringsbeslut ska berörda företrädare från 
skogsnäringen, byggsektorn och myndigheter delta i arbetet i 
enlighet med riktlinjerna i strategin.

Inbjudan till konferens - Bygg klimatvänligt i trä!
Sveriges regering och riksdag har beslutat om en strategi för 
ökat byggande i trä. För ökad konkurrens, ökad sysselsättning 
och för regional utveckling samt för att tillvarata träbyggandets 
miljöfördelar och den resurs som den unika svenska skogen 
utgör. Den här konferensen fokuserar på miljöfördelarna. 
 ▪ Inbjudan till konferens - Bygg 

klimatvänligt i trä! (pdf 344 kB)

Maud Olofsson utmanade de statliga bolagen och 
verken
Maud Olofsson talade den 8 februari på seminariet "Staten 
bygger i trä". Kommittén Nationella träbyggnadsstrategin vid 
Näringsdepartementet hade tillsammans med Akademiska Hus,  
Banverket, Fortifkationsverket, Fastighetsverket, Jernhusen AB, 
Naturvårdsverket och Vägverket bjudit in arkitekter och 
konstruktörer för att presentera kommande byggprojekt där 
bärande trästommar lyfts fram som alternativ till befintliga 
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stomsystem på byggmarknaden.

Maud Olofsson lyfte fram att målet med träbyggnadsstrategin är 
ökad konkurrens i byggandet, ökad sysselsättning och regional 
utveckling. Genom att det finns fler etablerade alternativ ökar 
valmöjligheten och konkurrensen. När trä förädlas inom landets 
gränser ökar sysselsättningen och bidrar till regional utveckling. 
Utvecklingen mot det industrialiserade byggandet, där 
träbyggsystemen leder utvecklingen, bidrar till att 
arbetstillfällen flyttas inomhus och till orter där fler 
arbetstillfällen behövs. Att bygga hus inomhus ger bättre 
arbetsmiljö och risken för fel och brister minskar.

 Näringsministern underströk också att ökad träanvändning kan 
bidra till ett bättre globalt klimat och hon uppmanade de 170 
församlade arkitekterna och konstruktörerna att bidra till att 
skogslandet Sverige ska bli ett föregångsland inom arkitektur 
och design. De statliga aktörerna utmanade hon genom att 
utlysa en tävling - en statskamp i modernt träbyggande. 
Nationella träbyggnadssstrategin har sedan tidigare en tävling, 
en stadskamp, mellan de kommuner som nu uppför intressanta 
demonstrationsprojekt med bärande trästomme. (Foto: Pawel 
Flato)   

Ändrad tid för redovisning av arbetet med 
träbyggnadsstrategin
Med ändring av det tidigare beslutet beslutar regeringen att 
uppdraget med att samordna träbyggnadsstrategin ska avslutas 
med en redogörelse för vad som uppnåtts senast den 31 
december 2008. 
 ▪ Regeringsbeslut: Förlängd tid för 

redovisning av träbyggnadsstrategin 
N2006/9152/HUB (pdf 38 kB)

  

Inbjudan till seminarium: STATEN BYGGER I 
TRÄ!
Välkommen till seminarium om de statliga aktörernas 
medverkan i den nationella träbyggnadsstrategin torsdagen den 
8 februari 2007 kl. 10.00-16.00. Vid seminariet presenterar vi 
byggprojekt som planeras att genomföras under de kommande 
åren där vi avser att bygga med bärande träkonstruktion, eller 
att begära in offerter på alternativa lösningar på bärande 
konstruktioner i olika material, eller att utveckla koncept för att 
i tidiga skeden kunna jämföra och utvärdera olika 
konstruktionslösningar.

OBS: NY LOKAL 
 ▪ Inbjudan till seminarium: STATEN 

BYGGER I TRÄ! (pdf 96 kB)

Maud Olofsson talar på Träbyggnadsdagen
Den 26 januari talar Maud Olofsson på Träbyggnadsdagen i 
Umeå.Träbyggnadsdagar genomförs runt om i landet och syftar 
till att inspirera lokala företrädare till att bygga i trä, att ge 
övergripande information om träbyggande och att 
marknadsföra fortbildningsprogrammet inom ramen för 
Nationella träbyggnadsstrategin. Avsikten är också att 
uppmärksamma planerade eller möjliga träbyggnadsprojekt på 
orten ifråga.
   Träbyggnadsdagen i Umeå är ett samarbete mellan Näringens 
organisation "Sveriges Träbyggnadskansli" och kommittén 
"Nationella träbyggnadsstrategin" vid 
Näringsdepartementet.
Läs mer på Sveriges Träbyggnadskanslis webbplats
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Fiske
http://regeringen.se/sb/d/6419

  Den gemensamma fiskeripolitiken
  Fritidsfisket
  Program för fiskenäringen
  Nationell strategisk plan
  Kommentar: kvoter för EU:s fiskevatten
  Frågor och svar om fiske

Det övergripande målet för svensk livsmedelspolitik är en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion 
som speglar konsumenternas efterfrågan. Fisket omfattas också 
av detta mål.

De mer specifika målen för fiskepolitiken är:

 ▪ ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk

 ▪ ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden 
samt utökad samverkan med berörda intressenter.

Fiskefrågorna regleras i Fiskelag (SFS 1994:787).

Fiskeriverket
Fiskeriverket är den myndighet i Sverige som under regeringen 
ansvarar för tillämpningen av fiskeripolitiken. Fiskeriverket 
biträder även regeringen i fiskefrågor både nationellt som 
internationellt. Verket utfärdar föreskrifter om fiske och 
ansvarar bland annat för tillsyn av fiskets bedrivande. Verket 
ansvarar också för fiskerinäringens ekonomiska och strukturella  
utveckling bland annat genom det strukturprogram som ger 

möjlighet till ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. Vidare bedrivs 
inom Fiskeriverket omfattande forskning på fiskets område.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor

EXTERNA LÄNKAR
  Fiskelag (1993:787) på riksdagens webbplats
  Fiskeriverkets webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  Länsstyrelsens webbplats
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Landsbygd, natur och miljö
http://regeringen.se/sb/d/6410

  Mål och budget
  Landsbygdspolitik
  Naturresurser och miljö
  Rennäring
  Jakt och viltvård

Målet för landsbygdspolitiken är en ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling av landsbygden. Sedan medlemskapet 
i EU år 1995 omfattas Sverige av den gemensamma jordbruks- 
och landsbygdspolitiken.

Landsbygdens ekonomiska struktur har förändrats i modern tid. 
De areella, de "gröna", näringarna jordbruk, skog, fiske och 
rennäring är dock fortfarande viktiga basnäringar. De står också 
för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och 
har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och 
kulturvärden.

En hållbar utveckling av landsbygden innebär att det inom de 
areella näringarna produceras livsmedel med hög kvalitet, god 
omsorg om miljö och djur och med utgångspunkt i 
konsumenternas efterfrågan. Samtidigt ska möjligheter till 
utveckling och diversifiering (det vill säga breddning) av 
produktionen tas tillvara.

Företagen inom den gröna näringen har en spridning över 
landet som gör att de kan bidra till en positiv regional 
utveckling. Hästsektorn är ett exempel. Ett annat är de företag 
som bedriver småskalig livsmedelsförädling eller annan 
produktion av livsmedel med mervärden. Fler och fler 

konsumenter är positivt inställda till mat som är lokalt och 
regionalt producerad.

I december 2006 överlämnade Landsbygdskommittén sitt 
slutbetänkande till regeringen med förslag om en långsiktig 
strategi för hållbar landsbygdsutveckling.

I maj 2007 godkände EU-kommissionens kommitté för 
landsbygdsutveckling Sveriges landsbygdsprogram för 
2007-2013.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Landsbygd, natur och miljö kan du hitta mer 
information om landbygdspolitik, naturresurser och miljö, 
rennäring samt jakt och viltvård.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, 

preliminär version
  Rural Development Programme for Sweden the period 

2007-2013, preliminary version
  Informationsmaterial: Levande landsbygd
  SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och 

framtidsstrategier
  SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning, 

Underlag till Landsbygdskommittén
  SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala 

exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt 
exempel från våra grannländers hembygd
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  SOU 2006:106 Fakta - omvärld - inspiration
  Rapport: Sveriges program för landsbygdsutveckling, en 

sammanfattning
  Skr. 2005/06:87 Den övergripande strategiska 

inriktningen av kommande landsbygdsprogram
  Skr. 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
  SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar 

landsbygdsutveckling
  Rapport: Landsbygden år 2020 - fyra framtidsbilder

Landsbygdspolitik
http://regeringen.se/sb/d/6411

  Landsbygdsprogrammet
  Åtgärder norra Sverige
  Miljöförbättrande åtgärder

Inom politikområdet landsbygdspolitiken ligger frågor kring 
landsbygdsutveckling. Målet för landsbygdspolitiken är en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av 
landsbygden.

Landsbygdspolitiken innehåller ett antal olika verktyg som alla 
måste samverka för att ett bra resultat för landsbygden ska vara 
möjligt att nå. Dessa verktyg är:

 ▪ Landsbygdsprogrammet

 ▪ Åtgärder för jordbruket i norra Sverige

 ▪ Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Sverige fick sitt program godkänt av EU:s kommitté för 
landsbygdsutveckling den 23 maj 2007 och EU-kommissionen 
godkände formellt programmet den 28 juni 2007.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
  Rural Development Programme for Sweden the period 

2007-2013
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  SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och 
framtidsstrategier

  SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning, 
Underlag till Landsbygdskommittén

  SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala 
exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt 
exempel från våra grannländers landsbygd

  SOU 2006:106 Fakta - omvärld - inspiration
  Skr. 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
  SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar 

landsbygdsutveckling
  Rapport: Landsbygden år 2020 - fyra framtidsbilder

EXTERNA LÄNKAR
  EU-kommissionens webbplats om landsbygdsutveckling
  Förordning (2007:481) om stöd för 

landsbygdsutvecklingsåtgärder på Riksdagens webbplats

Naturresurser och Miljö
http://regeringen.se/sb/d/6414

  Ett rikt odlingslandskap
  Ingen övergödning
  Giftfri miljö
  Jordbrukets miljöeffekter

Det övergripande målet för det miljöpolitiska arbetet i Sverige är  
att nästa generation ska kunna ta över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta.

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål*. Målen 
beskriver kvalitet och tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som på lång sikt är ekologiskt hållbara. Målen 
beskriver också vad miljöarbetet ska inriktas mot. Flera av 
målen berör jordbruket. Vissa direkt medan andra berör mer 
indirekt.

Till de miljömål som har stor eller viss koppling till 
jordbruket hör:

 ▪ Ett rikt odlingslandskap

 ▪ Ingen övergödning

 ▪ Giftfri miljö

 ▪ Levande sjöar och vattendrag

 ▪ Grundvatten av god kvalitet

 ▪ Myllrande våtmarker

 ▪ Hav i balans
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 ▪ Levande kust och skärgård

 ▪ Levande skogar

Bland dessa mål har jordbrukssektorn huvudansvar för "Ett rikt 
odlingslandskap". Även för målen "Ingen övergödning", "Giftfri 
miljö" och "Myllrande våtmarker" finns tydliga kopplingar till 
jordbruket.

* I november 2005 lades miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och 
djurliv" till de 15 som man antagit redan i april 1999.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Miljökvalitetsmålen

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges miljömåls officiella webbportal

Jakt och viltvård
http://regeringen.se/sb/d/8943

  Frågor och svar om jakt

Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare 
uppgår i Sverige till cirka 280 000 personer som har jakt som 
fritidsintresse eller som en del i sin försörjning. Jaktutövandet 
regleras i jaktlagen (1987:253), jaktförordningen (1987:905) och 
i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS (2002:18), NFS (2002:19) 
och NFS (2002:20).

Alla vilda däggdjur och fåglar är i princip fredade. I 
jaktförordningen regleras vilka djur man får jaga och när det får 
ske. Ett tjugotal däggdjursarter och ett fyrtiotal fågelarter får 
jagas under de tider som anges i förordningen. I allmänhet får 
ett obegränsat antal indi-vider fällas under den så kallade 
allmänna jakttiden, men i vissa fall, bland annat när det gäller 
älg, beslu-tar länsstyrelsen hur många djur som får fällas. Det ur  
ekonomisk synpunkt värdefullaste jaktbara viltet är älgen. 
Årligen fälls drygt 90 000 djur.

Om en viltart orsakar skada kan länsstyrelsen eller 
Naturvårdsverket lämna tillstånd till jakt även under andra tider 
för att förebygga eller minska skador av vilt för bland annat 
jordbrukare.

För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur 
om de blir angripna av rovdjur har regeringen den 22 mars 
2007 fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i 
jaktförordningen. Tillägget är tidsbegränsat till två år och 
innebär att man kan skydda sina djur även utanför inhängnade 
områden utan att rovdjuret redan fullbordat ett angrepp. 
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Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera förändringen 
så att rovdjurstammarna inte påverkas negativt. Bestämmelsen 
gäller från den 1 maj 2007 till den 1 maj 2009, då den upphör 
att gälla om inte ett aktivt beslut fattas.

Man får bara jaga på mark som man äger eller där man fått 
jakträtt upplåten genom arrende eller på annat sätt. Medlem i 
sameby har dock rätt att jaga inom delar av samebyns 
betesområde. Med rätten att jaga följer enligt jaktlagen en 
skyldighet att bedriva viltvård. Syftet med viltvården är att 
genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd 
och att jakten anpassas efter tillgången på vilt.

Två eller flera fastigheter kan efter beslut av länsstyrelsen bilda 
ett viltvårdsområde. Ett sådant område har till syfte att främja 
viltvården genom en samordning av jakten och ge-nom åtgärder 
till skydd för viltet.

Alla som bedriver jakt måste årligen betala viltvårdsavgift 
genom att lösa ett jaktkort. Den 1 juli 2007 höjdes avgiften med 
100 kronor till 300 kronor per år. Pengarna används till bland 
annat viltvård och information i jaktliga frågor. Undantaget för 
avgiften är ungdomar under 18 år, vilka saknar eget tillstånd att 
inneha skjutvapen.

Naturvårdsverket är central myndighet för jakt- och 
viltvårdsfrågor medan länsstyrelsen har ansvaret för dessa på 
det regionala planet. De båda jägarorganisationerna Svenska 
Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund bidrar med att 
sprida upplysning och information i jakt- och viltvårdsfrågor.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Promemoria: Ändringar i jaktförordningen (1987:905)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs Jaktförordningen (1987:905) på Riksdagens 

webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  Länsstyrelsens webbplats
  Svenska jägareförbundets webbplats
  Jägarnas Riksförbundets webbplats
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Djur
http://regeringen.se/sb/d/6380

  Mål och budget
  Djurskydd
  Fågelinfluensa
  Djuretik
  Foder
  Hund och katt
  Frågor och svar om djur

Det finns ett stort engagemang för djurfrågor i samhället idag. 
Djuren är en naturlig del av våra liv och har betydelse bland 
annat för produktionen av livsmedel och naturens kretslopp. 
Djur har också stor social betydelse för människan, till exempel 
som sällskap, hobby eller fritidsintresse.

Den svenska synen på djurskydd och djurhälsa präglas av höga 
ambitioner. Grundtanken är att den miljö som djuren vistas i 
ska vara så djurvänlig som möjligt för att djuren ska må bra, ha 
god hälsa och få möjlighet att bete sig naturligt. Verksamheten 
inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar till att 
upprätthålla ett gott hälsotillstånd och ett gott djurskydd bland 
lantbruksdjur, sällskapsdjur, försöksdjur, vilda djur som hålls i 
fångenskap eller som används som försöksdjur samt att 
begränsa användningen av försöksdjur.

Särskilt ansvar för djurfrågor har Jordbruksverket, 
länsstyrelser, kommuner, Statens veterinärmedicinska anstalt 
och Livsmedelsverket.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Djur kan du hitta information om till 
exempel djurskydd; djurförsök, djurskyddstillsyn, djuretik, 
fågelinfluensa, foder samt hund och katt.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Rennäring

EXTERNA LÄNKAR
  Jordbruksverkets webbplats
  Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats
  Livsmedelsverkets webbplats
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Djurskydd
http://regeringen.se/sb/d/6382

  Djurskyddskontroll

Den svenska synen på såväl djurskydd som djurhälsa präglas av 
höga ambitioner. Grundtanken är att den miljö som djuren 
vistas i ska vara så djurvänlig som möjligt för att djuren ska må 
bra, ha god hälsa och få möjlighet att bete sig naturligt.

Verksamheten inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar 
till att upprätthålla ett gott djurskydd och ett gott 
djurhälsotillstånd bland lantbruksdjur, sällskapsdjur, 
försöksdjur och vilda djur som hålls i fångenskap eller som 
används som försöksdjur samt att begränsa användningen av 
försöksdjur.

Sedan den 1 juli 2007 har Jordbruksverket ett övergripande 
ansvar för djurskyddsfrågorna. Även i kommunerna och på 
länsstyrelserna runt om i landet arbetar man med 
djurskyddsfrågor. Till exempel är det till djurskyddsinspektören 
i varje kommun man ska vända sig om man misstänker att ett 
djur behandlas illa. På länsstyrelserna finns en eller flera 
länsveterinärer som bland annat arbetar med att ge råd till och 
samordna kommunernas djurskyddsinspektörer.

De bestämmelser som reglerar hur djur ska hållas och skötas 
finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt i 
föreskrifter av centrala myndigheter med ansvar för 
djurskyddsfrågor, framförallt Jordbruksverket. Sverige arbetar 
ständigt med att se över regelverket för att bestämmelserna ska 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Broschyr: The Animal Welfare Act, The Animal Welfare 

Ordinance

EXTERNA LÄNKAR
  Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats
  Djurskyddslag (1988:534) på riksdagens webbplats
  Djurskyddsförordning (1988:539) på riksdagens 

webbplats
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Hund och katt
http://regeringen.se/sb/d/9134

  "Tillsyn över hundar och katter"

Grundläggande bestämmelser till skydd för hundar och katter 
finns i djurskyddslagen (1988:354) och djurskyddsförordningen 
(1988:539). Utöver bestämmelserna i djurskyddslagen och 
djurskyddsförordningen finns det också bestämmelser i 
föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

Grundläggande bestämmelser

Enligt de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen ska 
djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdom. I detta ingår till exempel att ge djuren mat och vatten 
samt tillräcklig tillsyn. Om ett djur är sjukt eller skadat ska det 
snarast få nödvändig vård. Det kan bland annat innebära att 
man behöver uppsöka veterinär för att få djuret behandlat.

Den som har hand om djur har också en skyldighet att se till att 
djuret sköts och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. I det 
ingår bland annat att anpassa miljön och skötseln av djuren så 
att djuren får en möjlighet att bete sig naturligt.

Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att överanstränga djur 
och att slå dem. Det är också förbjudet att hålla dem bundna på 
ett sådant sätt att det är plågsamt för dem. Om någon bryter 
mot det kan personen dömas till böter eller fängelse för brott 
mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken.

Under vissa omständigheter kan en person som bryter mot 
bestämmelserna till skydd för djuren förbjudas att ha hand om 

djur. Länsstyrelsen kan också besluta att polisen ska ta hand om  
djuret eller djuren. Länsstyrelsen ska då besluta vad som ska 
hända med det omhändertagna djuret, till exempel att det ska 
tas omhand av någon annan person.

Sedan den 1 juli 2007 har Jordbruksverket det centrala ansvaret 
för djurskyddet i landet och en av de viktigaste uppgifterna är 
att övervaka efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen.

Många kommuner gör också särskilda insatser för att till 
exempel hjälpa katter utan hem.

Ibland krävs det särskilda tillstånd
Den som yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, säljer 
eller på annat sätt tar emot eller tar hand om hundar och katter 
ska ha tillstånd för den verksamheten. Det krävs till exempel 
tillstånd om man vill bedriva kennelverksamhet, hund- eller 
kattpensionat eller hunddagis.

Djurägares ansvar för sin hund eller katt
Bestämmelser om ansvar för den som har en hund eller katt 
finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 
Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn 
och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att 
hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter. 

Polisen kan omhänderta en hund
Om tillsynen över en hund inte fungerar får polisen besluta att 
hunden till exempel ska ha munkorg, vara bunden eller hållas 
instängd. Polisen kan också omhänderta en hund, om det 
behövs för att hindra att hunden orsakar skada eller allvarliga 
problem och om inte mindre ingripande åtgärder är tillräckliga. 
Polisen får då besluta vad som ska ske med hunden, om den till 
exempel ska omhändertas av någon annan person eller avlivas.
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Hunden får dock avlivas endast om den utgör en fara för 
människor eller andra djur, eller om det annars finns särskilda 
skäl.

Hundförbud
Polisen får också förbjuda personer som visat sig olämpliga att 
ha hund att ta hand om hundar. Detta görs genom ett så kallat 
beslut om hundförbud. Ett hundförbud gäller antingen tills 
vidare eller för en viss begränsad tid.

Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.

Särskilda skadeståndsbestämmelser
För hundar gäller också särskilda skadeståndsbestämmelser. 
För skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt 
skadeståndsansvar. Det betyder att man kan bli 
skadeståndsskyldig för en skada som hunden orsakar även om 
man själv inte har varit oaktsam.

Hundar ska vara märkta och registrerade
Sedan den 1 januari 2001 är det lag på att alla hundar ska vara 
märkta och registrerade. Detta krav tillkom bland annat för att 
underlätta för polis som behöver ingripa mot hundar som utgör 
en fara för människor eller andra djur.

Ny lag mot farliga hundar
Den 1 januari 2008 började en ny lag att gälla. Du kan läsa en 
sammanfattning av propositionen som föregick lagen genom 
länken under relaterat, eller läsa frågor och svar om de nya 
reglerna på sidan "Tillsyn över hundar och katter".

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  SOU 2003:46 Hund i rätta händer, om djurägarens 

ansvar
  SOU 2005:75 Hundgöra - Att göra hundar som gör nytta
  Prop. 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter
  Informationsmaterial: Förstärkt skydd mot farliga 

hundar
  Artikel: Nu blir det lättare för polisen att stoppa farliga 

hundar

EXTERNA LÄNKAR
  Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter på 

riksdagens webbplats
  Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar 

på riksdagens webbplats
  Förordning (2002:7) om märkning och registrering av 

hundar på riksdagens webbplats
  Jordbruksverkets webbplats
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Livsmedel
http://regeringen.se/sb/d/6402

  Mål och budget
  Livsmedelsstrategin
  Säkra livsmedel
  Märkning
  Seminarium om klimatmärkning av livsmedel
  Livsmedelskontroll
  Frågor och svar om livsmedel

Maten är en viktig del av konsumenternas välfärd. Det handlar 
om hälsa, välbefinnande och om hushållens ekonomi.

Det övergripande målet med den svenska livsmedelspolitiken är 
en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar 
livsmedelsproduktion. Varje led i livsmedelskedjan måste vara 
säker så att konsumenterna kan känna sig trygga. Maten ska ha 
producerats på ett miljövänligt och etiskt sätt. Det brukar talas 
om en helhetssyn på livsmedelsproduktionen "från jord till 
bord".

Svensk mat har skördat ett antal framgångar under senare år 
tack vare till exempel fina svenska råvaror, ett traditionellt 
svenskt kök och skicklig industri. Det finns även en förmåga till 
samverkan mellan forskning, primärproduktion, 
livsmedelsindustri, restauranger och detaljhandel.

Gemensamma EU-regler för livsmedel
En stor del av livsmedelsområdet är totalharmoniserat inom 
EU. Det innebär att det inte är tillåtet för enskilda 

medlemsstater att ha vare sig strängare eller mer liberala 
bestämmelser. Arbetet på livsmedelsområdet i EU omfattar 
både skapandet av nya lagar och en modernisering av det 
nuvarande regelverket. Grunden för all livsmedelslagstiftning i 
EU är skydd av konsumenternas hälsa, mångfald i utbud och 
underlättande av handeln genom att alla medlemsstater har 
samma regler. På EU-nivå finns en överordnad förordning om 
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Central myndighet är Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är den centrala myndigheten för 
livsmedelsfrågor. Myndighetens främsta uppgifter är att 
utarbeta regler inom livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt 
livsmedelslagen samt att leda och samordna livsmedelstillsynen.  
Verket genomför också utredningar samt informerar 
konsumenter och andra intressenter om livsmedelsområdet.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Livsmedel kan du till exempel hitta 
information om säkra livsmedel; dioxiner, tillsatser, 
bekämpningsmedel, märkning och livsmedelskontroll

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Livsmedelsverkets webbplats
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Säkra livsmedel
http://regeringen.se/sb/d/6404

  Dioxin och PCB
  Tillsatser m.m.
  Bekämpningsmedelsrester
  EFSA

Intresset och uppmärksamheten kring livsmedelsfrågor ökar i 
samhället. Målet för den svenska livsmedelspolitiken förutsätter 
en hållbar livsmedelsproduktion som också återspeglar vad 
konsumenterna efterfrågar. Alla har rätt till en sund och 
varierad kost av god kvalitet.
För att säkerställa förtroendet hos konsumenterna för 
livsmedelsproduktionen måste varje led i livsmedelskedjan vara 
säker. Det talas ofta om en helhetssyn på 
livsmedelsproduktionen: från jord till bord.

Bra livsmedel handlar inte bara om säkra livsmedel och om rätt 
hantering av livsmedel i produktionskedjan. Säkra livsmedel 
handlar också om hur man ska äta för att må bra. 
Konsumenterna måste därför få tillräcklig information för att 
kunna göra medvetna val.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet
RELATERAT
  GMO
EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om risker med mat på Livsmedelsverkets 

webbplats
  Läs mer om säkra livsmedel på EU-kommissionens 

webbplats

Bioenergi från jord- och skogsbruket
http://regeringen.se/sb/d/9097

  Vad är bioenergi?
  Var kommer bioenergin från idag?
  Fördelar och nackdelar med bioenergi

Förnybar energi är en prioriterad fråga för den svenska 
regeringen. Klimatförändringarna visar på behovet av att ställa 
om från fossil energi till förnybar energi.

Fossil energi kommer en dag att ta slut, och en stor del av 
dagens fossila energi hämtas från politiskt instabila regioner 
vilket även kortsiktigt kan påverka försörjningstryggheten 
negativt. Samtidigt är det viktigt att omställningen är 
kostnadseffektiv och hållbar med bibehållen internationell 
konkurrenskraft.

Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och 
användning av förnybar energi. Många av landets vattendrag 
används för produktion av vattenkraft, över 60 procent av 
landets yta består av skog och därutöver visar nya beräkningar 
att vindtillgångarna är goda. Marknaden erbjuder också många 
olika alternativ till förnybar energi som kan bidra till 
energiomställningen och till att miljömålen uppfylls. Svensk 
energipolitik har under lång tid fokuserat på teknikneutralitet, 
dvs. att ramar för utveckling sätts upp utan att något särskilt 
energislag pekas ut. Detta har varit en av grundpelarna för det 
framgångsrika svenska konceptet. Ett tydligt exempel är 
införandet av koldioxidskatten på 90-talet som bland annat 
ersatt stora delar av användningen av fossila bränslen för 
fjärrvärmeproduktionen.
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EU:s mål till 2020
Europeiska rådet enades i mars 2007 om att väsentligt minska 
EU:s utsläpp av växthusgaser till år 2020 jämfört med 1990 års 
nivåer. 

Rådet kom också överens om två bindande mål: att 20 procent 
av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 
2020 och att andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 
procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents 
energieffektivisering till år 2020. Stats- och regeringscheferna 
påpekade samtidigt att EU endast står för 14 procent av 
utsläppen av växthusgaser och att utsläppsminskningar i andra 
länder som USA, Kina och Indien är nödvändiga.

Nyckelfråga inför framtiden
En nyckelfråga inför framtiden är hur man på bästa sätt kan 
utnyttja jord- och skogsbrukets stora potential för 
energiproduktion. Jordbruksmarken är samtidigt grunden för 
vår livsmedelsproduktion med en hög grad av förädlingsvärde. 
Det finns också viktiga etiska aspekter på att ersätta 
livsmedelsproduktion med energiodling och att förbränna mat 
till energi. På samma sätt finns konkurrens kring skogsmarken 
och skogsråvaran mellan å ena sidan energisektorn, och å andra 
sidan svensk skogsindustri och dess stora exportintäkter och 
sysselsättning på svensk landsbygd.

Ansvariga myndigheter
Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som under 
regeringen ansvarar för tillämpningen av energipolitiken. Även 
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen arbetar med frågor som rör 
bioenergi.

Ansvarsfördelning
Näringsdepartementet ansvarar för energifrågor i stort.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om förnybar energi
  Informationsmaterial: Bioenergi från jord- och 

skogsbruket
  Informationsmaterial: Levande landsbygd

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om utredningen Jordbruket som 

bioenergiproducent
  Energimyndighetens webbplats
  Jordbruksverkets webbplats
  Skogsstyrelsens webbplats
  Naturvårdsverkets webbplats
  SLU:s webbplats
  Formas webbplats
  KSLA:s webbplats
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Genetiskt modifierade organismer 
(GMO)
http://regeringen.se/sb/d/6421

  Ansvariga myndigheter för GMO

Inom jordbruket har vi ständigt försökt förbättra grödors och 
husdjurs egenskaper. Historiskt har det främst skett genom 
urval av utsäde och avelsdjur och har pågått under många 1000 
år. På så sätt har successivt urtyperna av alla våra grödor och 
husdjur avlats fram från vilda växter och djur.

Efter att Mendels ärftlighetslagar började tillämpas för 100 år 
sedan har växt- och djurförädlingen gjort stora framsteg. Inom 
växtförädlingen har man även använt sig av mutanter och 
närbesläktade växter i korsningar till grödor för att öka den 
genetiska variationen. Växtförädlingen har på ett avgörande sätt 
inte bara ökat produktionen utan även gett oss friskare växter 
och djur. Numera används även genteknik i förädlingen av 
grödor. Gentekniskt förändrade grödor kallas för GMO-grödor.

Pollen innehåller gener, det vill säga de arvsanlag som 
bestämmer egenskaperna hos en växt. Växtförädling är en 
tidskrävande process och resultatet visar sig ofta först efter 
många års arbete. En nackdel med traditionell växtförädling är 
att fler gener än de som man önskar förs över genom korsning 
och att dessa oftast är okända.

Genteknik skapar nya möjligheter - men även risker
Med genteknik kan man flytta renframställda och kända gener 
mellan arter. Nya och värdefulla möjligheter att förbättra våra 
grödor finns genom denna teknik samtidigt som det finns 

potentiella risker. Vissa genmodifierade grödor skulle till 
exempel kunna påverka den biologiska mångfalden på ett annat 
sätt än konventionellt jordbruk om egenskaper från 
genmodifierade grödor spreds med pollen till vilda växter av 
samma släkte. Det är också viktigt att bevaka så att produkterna 
från dessa grödor är lika nyttiga som från icke-genmodifierade 
grödor. Av bland annat dessa skäl är GMO-grödor omgärdade av  
lagstiftning som sträcker sig från produktionsledet till 
konsumenten.

Utgångspunkten: skydd av människors och djurs hälsa 
samt miljön
Genetiskt modifierade organismer, GMO, regleras inom EU av 
gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa. 
Lagstiftningens syfte är att skydda människors och djurs hälsa 
samt miljön. Syftet är också att säkerställa konsumentens 
valfrihet och att etiska hänsyn tas när man använder GMO. 
Lagstiftningen kräver att möjliga miljö- och hälsorisker ska 
analyseras och att konsekvenserna av eventuella skador ska 
värderas före tillstånd får ges. De faktorer som påverkar 
riskvärderingen för GMO-grödor är främst:

 ▪ grödans biologi

 ▪ de införda generna

 ▪ var den odlas

 ▪ på vilket sätt den används

All verksamhet som gäller GMO kräver tillstånd av en 
myndighet. Kraven i tillståndsansökan skiljer sig åt beroende på 
organism och användningsområde, men generellt måste ett 
stort antal uppgifter redovisas så att myndigheten kan avgöra 
om den genetiskt modifierade organismen är lika säker som en 
motsvarande, icke-genetisk modifierad organism. De 
obligatoriska uppgifterna avser bland annat organismens 
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ursprung, detaljer om den införda genen och dess egenskaper 
samt möjlig miljö- och hälsopåverkan. Ytterligare information 
efterfrågas ofta som stöd för bedömningen.

GMO-verksamhet delas in i tre områden
De tre områden som verksamhet med GMO delas in i 
är:

 ▪ Utsläppande på marknaden, det vill säga försäljning, 
import, odling eller användning i olika produkter.

 ▪ Försöksodling på fält.

 ▪ Innesluten försöksodling, till exempel i växthus och 
laboratorier.

Svenska myndigheter ansvarar för tillsyn och kontroll av 
reglerna inom sina respektive områden. Naturvårdsverket och 
Gentekniknämnden är rådgivande instanser.

Obligatorisk märkning av GMO för att garantera 
spårbarhet
Alla GMO eller produkter som kommer från GMO måste märkas 
och kunna spåras bakåt i produktionsledet. EU har 
gemensamma regler om hur produkterna ska märkas och hur 
informationen ska överföras i varje steg från producent till 
butik.

Konsumenten ska således kunna läsa på förpackningar eller på 
skyltar intill produkten om den innehåller GMO. Detta ger 
konsumenten en valfrihet, men det gör det också möjligt att 
spåra en produkt. Dokumentation om GMO ska sparas i fem år 
av alla som deltagit i saluföringskedjan.

Förberedelser inför en eventuell odling av GMO-grödor

En svensk förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och 
transport av genetiskt modifierade grödor (SFS 2007:273) 
trädde i kraft den 1 augusti 2007. Förordningen avser 
kommersiell odling av GMO-grödor och innefattar även 
transport, lagerhållning eller annan hantering av GMO-
produker som sker i samband med odlingen.

När GMO-grödor odlas ska det inte finnas någon risk att de 
sprids till någon annans jordbruksmark och orsaka ekonomisk 
skada. I förordningen finns det även bestämmelser om bland 
annat anmälan och information om odling, transport, rengöring 
av fordon med mera.

Internationella bestämmelser
Cartagenaprotokollet om biosäkerhet är ett protokoll till FN-
konventionen om biologisk mångfald som över hundra nationer 
har anslutit sig till. Det reglerar förflyttning av genetiskt 
modifierade organismer över nationsgränser.

Världshandelsorganisationen WTO:s har beslutat ett antal avtal 
som kan bli tillämpliga vid handel med GMO; Technical Barriers 
to Trade (TBT) är ett avtal om tekniska handelshinder och 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) är ett avtal om 
sanitära åtgärder och växtskyddsfrågor. Enligt dessa avtal får 
WTO:s medlemsstater vidta åtgärder till skydd för berättigade 
samhällsintressen, till exempel människors, djurs eller växters 
liv och säkerhet samt miljön. Sådana åtgärder kräver enligt SPS-
avtalet en föregående riskbedömning.
Närliggande bestämmelser
Andra närliggande bestämmelser kring GMO finns inom 
områdena:

 ▪ Utsäde innan utsäde av de flesta grödor får saluföras 
måste sorten få ett godkännande och finnas upptagen på 



en sortlista. Detta gäller även genetiskt modifierade 
sorter.

 ▪ Miljöskador EU har bestämmelser om 
miljöskadeansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador. Dessa omfattar även verksamheter med 
GMO.

 ▪ Ekologisk produktion enligt EU:s regler får GMO inte 
användas i ekologisk produktion med undantag av 
veterinärmedicinska läkemedel.

 ▪ Samexistens innebär att lantbrukarna ska kunna välja 
mellan att odla konventionella, ekologiska och genetiskt 
modifierade grödor. Dessa ska kunna odlas parallellt 
utan skadlig påverkan av varandra.

Faktabladet om GMO ger fördjupad information
Du kan läsa fördjupad information om de regler som gäller för 
användning av GMO i det faktablad som 
Jordbruksdepartementet tog fram år 2005. En länk till 
faktabladet finns under "Relaterat".

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Säkra livsmedel
  Bioteknik och genetiskt modifierade organismer
  Genpatent
  Faktablad: Vilka regler gäller för genetiskt modifierade 

organismer (GMO)?

  SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av 
genmodifierade grödor

  Informationsmaterial: GMO-livsmedel och säkerhet - 
lägesrapport från Norden och Baltikum

EXTERNA LÄNKAR
  Genteknik- myndigheternas gemensamma webbportal
  Läs mer om GMO på EU-kommissionens webbplats
  Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid 

odling och transport m.m. av genetiskt modifierade 
grödor, på riksdagens webbplats
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Regelförenkling på 
Jordbruksdepartementet

http://regeringen.se/sb/d/9099

  Jordbruksdepartementets viktigaste åtgärder

Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för 
regelområdena jordbruk, skogsbruk, fiske, djurskydd och 
djurhälsa samt livsmedel och foder. Jordbruksverket, 
Fiskeriverket, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen är de 
myndigheter som utfärdar föreskrifter inom de olika 
lagstiftningsområdena.

Regeringens mål
Regeringen har som mål att minska företagens administrativa 
kostnader för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent 
fram till hösten 2010.

Urval av åtgärder
Här presenteras några exempel på de åtgärder som 
Jordbruksdepartementet och tillhörande myndigheter kommer 
att vidta för att förenkla företagarnas vardag.

Regeringens handlingsplan för regelförenkling - en 
redovisning av det första steget
Läs mer om regeringens arbete med 
regelförenklingar.  Läs mer om handlingsplanen

ANSVARIGT STATSRÅD  
Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
Jordbruksdepartementet

Högre utbildning och forskning 
inom de areella näringarna
http://regeringen.se/sb/d/6413

  Frågor och svar om utbildning och forskning

För att förse den gröna sektorn med välutbildad personal och 
för att få de kunskaper som krävs för fortsatt utveckling av dessa  
näringar, inte minst för en hållbar utveckling, finansieras högre 
utbildning och forskning på detta område genom statsanslag. 
Den gröna sektorn innefattar skogs-, jord- och trädgårdsbruk, 
urbana grönområden, fiske och vattenbruk samt därpå baserad 
industri- och tjänstesektor.

Genom ny kunskap formar forskningen i hög grad framtiden 
och den "gröna" forskningen har en central roll för 
omställningen till ett hållbart samhälle.

Högre utbildning och forskning inom de areella näringarna 
(jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, landskapsplanering, 
veterinärmedicin etc.) bedrivs i Sverige främst vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). SLU sorterar under 

Jordbruksdepartementet och är det enda universitetet i Sverige 
som ligger under ett annat departement än 

Utbildningsdepartementet. SLU:s övergripande uppdrag säger 
en del om ansvarsområdet: att utveckla de biologiska 
naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa.
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Vid SLU kan man bland annat läsa till:

 ▪ veterinär

 ▪ agronom

 ▪ lantmästare

 ▪ hortonom

 ▪ jägmästare

 ▪ landskapsarkitekt

Det finns därutöver program som ger andra yrkesinriktade 
examina, men det går även att komponera ihop en egen profil 
till en kandidat eller magisterexamen, eller bara läsa fristående 
kurser.

Finansiering
Utöver statsanslaget som SLU får för att täcka sina kostnader 
för bland annat personal och lokaler kan universitetets forskare,  
efter ansökan och i konkurrens med andra forskare, få 
forskningsbidrag från olika externa finansiärer. Den viktigaste 
av dessa är det statliga Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas). Formas, som 
bildades år 2000 genom en sammanslagning av Skogs- och 
jordbrukets forskningsråd, Byggforskningsrådet och delar av 
Naturvårdsverkets forskningsverksamhet, är nu den viktigaste 
finansiären av forskning inom de areella näringarna.

Genom sammanslagningen skapades bättre förutsättningar för 
kraftfulla och allsidiga forskningsinsatser till stöd för en 
ekologiskt hållbar utveckling, såväl inom de areella näringarna, 
som inom samhället i stort.

Formas ska främja forskning för en ekologiskt hållbar utveckling 
och om de biologiska naturresurserna och mark- och 
vattenresurserna samt samhällets hållbara nyttjande av dessa 

resurser. Dessutom ska rådet stödja miljö- och 
bebyggelserelaterad forskning. Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet har huvudansvaret för Formas 
men Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och 
Jordbruksdepartementet samverkar kring frågor som rör 
forskningsrådet. Knappt hälften av rådets budget kommer från 
Jordbruksdepartementet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Eskil Erlandsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  SLU:s webbplats
  Formas webbplats
  Standing Committé on Agricultural Resarch (SCAR) 

webbplats
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Internationellt samarbete inom de 
areella näringarna
http://regeringen.se/sb/d/6396

  FAO
  WTO:s jordbruksförhandlingar

På den här sidan hittar du länkar till olika internationella 
organisationer inom de areella näringarna.

 Codex Alimentarius webbplats
Codex Alimentarius är namnet på det regelverk för livsmedel 
som utarbetats inom FN:s ram under namnet FAO/WHO Food 
Standards Programme. Codex Alimentarius är en mellanstatlig, 
världsomfattande organisation vars uppgift är att ta fram 
internationella standarder på livsmedelsområdet. Syftet är att 
skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i 
internationell handel med livsmedel. De dokument (standarder, 
riktlinjer, rekommendationer) som tagits fram av Codex 
Alimentarius används som referens i WTO-sammanhang, varför  
Codex Alimentarius betydelse har ökat. Samtliga 
medlemsstater, liksom EU-kommissionen (gemenskapen) är 
medlemmar i Codex Alimentarius. Inför varje Codexmöte sker 
koordinering på rådsarbetsgruppsnivå med förberedelse av 
gemensamma EU-ståndpunkter.

FAO:s svenska webbplats (Food and Agriculture Organization)
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och har 191 
medlemmar, inklusive EU. FAO bidrar med kunskap och 
kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom 
ramen för en hållbar utveckling. FAO:s huvuduppgift är att 
trygga tillgången till mat för att människor världen över ska få 

leva ett friskt och aktivt liv.

Jordbruksdepartementets temasidor om FAO
FAO är FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske och har 
inom FN huvudansvar för att leda kampen mot hunger. Med 184  
medlemsländer är FAO det största fackorganet i FN-familjen. 
FAO har sitt huvudsäte i Rom, men också ett flertal regionala 
kontor runt om i världen. FAO har experter och fältarbetare i ett 
stort antal länder. Organisationen har en viktig roll i att samla in 
fakta och uppgifter om jordbruk, skog och fiske. FAO ska forska, 
analysera och ta fram nya rön på området. Organisationen ska 
också sprida kunskap och information till medlemsländerna och 
bistå med sin specialkunskap för bästa möjliga resultat på fältet.

IPPC:s webbplats
Växtskyddskonventionen (IPPC) trädde i kraft 1951. 
Konventionen ligger under FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO). Konventionens huvuduppgift har 
tills SPS-avtalet förändrade bilden varit att se till 
signatärstaterna informerar varandra om utbrott av 
växtsjukdomar. Det finns i sig inga konventionskrav på att 
staterna skall göra något åt sjukdomarna i sitt land. Eftersom 
växtskydd till sin natur är regional dvs. förutsättningarna för 
sjukdomsspridning skiljer sig avsevärt runt jorden arbetar 
konventionen också med 7 regionala växtskyddsorganisationer. 
Inom Europa och Medelhavsregionen verkar den europeiska 
växtskyddsskonventionen (EPPO). I och med SPS-avtalet fick 
IPPC uppgiften tillsammans med OIE och CODEX att ta fram 
internationella standarder inom sina respektive områden. 
Denna uppgift dominerar numer helt konventionens 
arbetsprogram. I standarden för riskanalys ges riktlinjer hur 
skador på den omgivande miljön ska värderas. Även de 
växtskyddsmässiga riskerna med genetiskt modifierade 
organismer hanteras inom konventionens ram.
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OECD:s webbplats (Economic Co-operation and Development)
OECD är organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling. Jordbruksdepartementet deltar bland annat i 
Jordbruks- och fiskekommittérna samt i vissa av 
Jordbrukskommitténs arbetsgrupper, till exempel i 
arbetsgruppen för jordbruk och miljö. På mötena deltar Sverige 
aktivt i en policy-dialog med andra OECD-länder kring 
jordbrukspolitik och de delar av handels- och miljöpolitiken 
som har betydelse för jordbruket. De analyser, rapporter och 
statistik som OECD tar fram utnyttjar Jordbruksdepartementet 
i WTO-arbetet, i arbetet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt i utformningen av kostnadseffektiva 
politikåtgärder i Sverige.

OIE:s webbplats (Office International des Epizooties)
OIE skapades 1921 med syfte att bland annat utbyta information 
om sjukdomsförekomst hos djur mellan medlemsländer. Det 
högsta organet utgörs av den internationella kommittén och 
består av en delegat per medlemsland. Organisationen har 158 
medlemsländer. Centralbyrån som består av en rad avdelningar, 
sköter det dagliga arbetet. Det finns fyra specialistkommissioner 
International Animal Health Code Commission, Foot and 
Mouth Disease and other Epizootics Commission, Standard 
Commission och Fish disease Commission. OIE har också fem 
regionala kommissioner: Afrika, Amerika, Asien med fjärran 
Östern, Europa och Mellanöstern. Möten i OIEs internationella 
kommitté hålls årligen i Paris i maj. En av kommitténs 
huvudsakliga uppgifter är att fastställa internationella 
standarder inom djurhälsa med speciellt avseende på 
internationell handel: Syftet är att fastställa rimliga krav som ett  
land kan ställa på ett annat land vid handel med djur för att 
förhindra sjukdomsspridning. OIE:s regelverk utgör basen i 
SPS-avtalet för de villkor ett land kan ställa vid import av djur 
och djurprodukter med avseende på sjukdomsförekomst.

WTO:s webbplats (World Trade Organisation)
WTO:s jordbruksförhandlingar
Världshandelsorganisationen WTO är ansvarig för 
internationella handelsregler och grupperar 146 
medlemsländer. Sedan november 2001 pågår förhandlingar i 
syfte att åstadkomma en liberalisering av världshandeln med u-
ländernas intressen i fokus. Jordbruket utgör en nyckelfråga för 
många medlemsländer.
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FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation, FAO

http://regeringen.se/sb/d/4215

  FAO i världen och Sverige
  IEE
  Svenska FAO-kommittén
  Svenska publikationer
  Jordbruk
  Fiske
  Skog
  Tryggad livsmedelsförsörjning
  Råvaror
  CGRFA
  Världslivsmedelsdagen
  Kontakta FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Med 192 medlemsländer är FAO 
ett av de största fackorganen i FN-familjen. FAO grundades år 
1945 och syftet var bland annat att bidra till en tryggare 
livsmedelsförsörjning, frihet från hunger och en bättre 
världsekonomi. Huvudsätet ligger i Rom och organisationen har 
ett flertal regionala kontor runt om i världen. FAO har också 
experter och fältarbetare i ett stort antal länder. I Stockholm 
ligger ett Nordiskt informationskontor.

December 2007: Anders Klum blir Sveriges ombud vid 
FAO
Regeringen anställer Anders Klum, departementsråd i 

Jordbruksdepartementet, som minister vid svenska ambassaden 
i Rom. Han kommer att vara Sveriges ständiga ombud vid 
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO). 
 ▪ Pressmeddelande: Ny minister vid 

svenska ambassaden i Rom
  
December 2007: Ministerkonferens om fågelinfluensa i 
New Delhi
- Fågelinfluensan riskerar fortfarande att orsaka en global 
pandemi och det krävs därför fortsatt vaksamhet och 
kontrollrutiner, särskilt för djur, underströk Jacques Diouf, 
generaldirektör för FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO) för deltagarna på det internationella toppmötet om 
fågelinfluensan och pandemisk influensa i New Delhi.

Totalt 50 ministrar från 105 länder samlades 4-6 december i 
New Delhi för den sjätte världsomspännande konferensen om 
fågelinfluensa. Indiska regeringen stod som värd för mötet 
tillsammans med FAO, WHO, OIE, UNICEF och Europeiska 
kommissionen. Flera av deltagarländerna utlovade nya 
ekonomiska bidrag till kampen mor sjukdomen. Mötet enades 
också om en "Roadmap" för de kommande årens arbete. 
  
November 2007: Eskil Erlandsson deltar på FAO:s 
möte i Rom 
Den 19-20 november deltar jordbruksminister Eskil Erlandsson 
på FAO:s konferens i Rom. Under sitt besök i Rom kommer 
Eskil Erlandsson även att föra bilaterala samtal med bland 
annat Brasilien och Tanzania. 
 ▪ Pressmeddelande: Jordbruksminister 
  Eskil Erlandsson deltar på FN:s 
  livsmedels- och jordbruksorganisations 
  möte i Rom
 ▪ Läs mer om Konferensen på FAO 
  Nordens Webbplats
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November 2007: Debatt och seminarium: u-ländernas 
handelsförmåner - vem gynnas?
Svenska FAO-kommittén publicerar sin fjärde debattskrift; "u-
ländernas handelsförmåner - vem gynnas?". I skriften 
diskuteras u-ländernas handelsförmåner och deras effekter. Den 
29 november 2007 håller dessutom den Svenska FAO-
kommittén och Kungl skogs- och lantbruksakademien (KSLA) 
ett seminarium på samma tema. 
 ▪ Svenska FAO-kommitténs skriftserie: 
  U-ländernas handelsförmåner - vem 
  gynnas?
 ▪ Läs mer om seminariet "U-ländernas 
  handelsförmåner - vem gynnas?" på 
  KSLA:s webbplats
  
World Food Day den 16 oktober: Rätten till mat 
Varje år den 16 oktober uppmärksammas World Food Day. Det 
är samma dag som FAO grundades år 1945. Syftet med dagen är 
att påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom 
och hunger i stora delar av världen. I Sverige uppmärksammas 
World Food day med ett seminarium i riksdagens 
förstakammarsal 18 oktober då årets tema "Rätten till mat" ska 
diskuteras. 
 ▪ Pressmeddelande: "Rätten till mat" - 
  temat för 2007 års World Food Day
 ▪ Informationsmaterial: Rätten till mat - 
  Den humanitära utmaningen för det 21:a 
  århundradet
 ▪ Läs mer om Världslivsmedelsdagen

FAO:s webbplats
FAO i Nordens webbplats

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

Världslivsmedelsdagen 16 oktober
http://regeringen.se/sb/d/7602

  2006 - Investera i landsbygden
  2005 - jordbruk som tema
  2004 - biologisk mångfald

Varje år sedan ett par decennier tillbaka firar FAO World Food 
Day (Världslivsmedelsdagen) den 16 oktober. Syftet är att 
påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och 
hunger i stora delar av världen.

Förhoppningen är bland annat att 
uppmärksammandet av World Food Day ska bidra till 
att:

 ▪ öka allmänhetens medvetenhet om problemen

 ▪ uppmuntra nationella, bilaterala, multilaterala och icke-
statliga ansträngningar

 ▪ stärka internationell och nationell solidaritet i kampen 
mot hunger, undernäring och fattigdom

 ▪ uppmärksamma framgångar inom livsmedels- och 
jordbruksutveckling

 ▪ uppmuntra landsbygdens befolkning och då särskilt 
kvinnor och underprivilegierade grupper, att delta i 
beslut och aktiviteter som påverkar deras 
levnadsförhållanden och att uppmuntra samarbete 
mellan utvecklingsländer.

Aktiviteter på World Food Day genomförs på lokal, nationell, 
regional och internationell nivå. På nationell och lokal nivå så 
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prioriteras ofta aktiviteter på landsbygden, till exempel 
jordbruksmarknader, utställningar, spridning av 
informationsmaterial och workshops.

2007 års tema: Rätten till mat
Temat för 2007 års Världslivsmedelsdag är "Rätten till mat". 
Den 18 oktober 2007 uppmärksammade Sverige dagen genom 
ett seminarium i riksdagens förstakammarsal. Du kan läsa mer 
om Rätten till mat genom informationsmaterialet under 
"Relaterat".

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Jordbruksdepartementet

RELATERAT
  Informationsmaterial: Rätten till mat - Den humanitära 

utmaningen för det 21:a århundradet
  Informationsmaterial: Många magar att mätta

EXTERNA LÄNKAR
  FAO:s sida om World food day
  Jordbruksverkets sida om Världslivsmedelsdagen
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Kommunikationer, infrastruktur 
och IT

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Kommunikationer, infrastruktur och IT.
http://wimnell.com/omr353g10 (62+651+654+ 656+71)
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Kommunikationer, infrastruktur 
och IT
http://regeringen.se/sb/d/1489

  Transporter och infrastruktur
  Informationssamhället

Transporter och infrastruktur
Infrastrukturfrågor och transportpolitik vad avser vägar, 
järnvägar, sjöfart och luftfart.

Informationssamhället
Infrastruktur och samordningsansvar för frågor om användning 
av informationsteknik. Elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande tjänster. Frågor som rör postkommunikationer och 
grundläggande kassaservice.

ANSVARIGT STATSRÅD
      Åsa Torstensson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Transporter och infrastruktur

http://regeringen.se/sb/d/2372

  Budget för transporter och infrastruktur
  Järnväg
  Kollektivtrafik
  Luftfart
  Sjöfart
  Vägtrafik
  Satellitnavigering - Galileo
  Transportforskning och analys
  Logistikforum
  Trafiklösning Stockholm
  Utredningar, förslag och remisser
  Inriktning av transportinfrastrukturen 2010-2019

Med bättre kommunikationer blir det lättare för människor att 
ta sig från hemmet till arbete, dagis eller studier. Samtidigt ökar 
näringslivets möjligheter att smidigt leverera 
svenskproducerade varor och tjänster till sina kunder.

Transportsystemet ska erbjuda medborgarna och näringslivet i 
alla delar av landet en god, miljövänlig och säker infrastruktur 
som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar.

EU:s transportsamarbete täcker många områden
Samarbetet inom EU handlar bland annat om reglerna för 
konkurrens mellan transportföretag och att skapa bättre 
kommunikationer inom unionen genom transeuropeiska 
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nätverk. Det finns även gemensamma regler för hur fordon ska 
konstrueras. En viktig del av samarbetet är att transporterna ska 
bli mer miljövänliga.

Ansvariga myndigheter

  Banverket
  Handelsflottans kultur- och fritidsråd
  Järnvägsstyrelsen
  Luftfartsstyrelsen
  Rederinämnden
  Rikstrafiken
  SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys
  VINNOVA
  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
  Vägverket

Affärsverk

  LFV
  Sjöfartsverket

Företag med statligt ägande
  SAS
  SJ AB
  AB Svensk Bilprovning

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Logistikforum
http://regeringen.se/sb/d/9415

  Logistikforums syfte och uppgifter
  Ledamöter i Logistikforum
  Rapporter och länkar
  Möten och konferenser

Regeringen beslutade den 23 maj 2007 att inrätta ett 
rådgivande organ, Logistikforum. Ordförande är 
infrastrukturminister Åsa Torstensson. Logistikforum ska vara 
en plats för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan 
företrädare för logistikområdets olika intressenter.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Åsa Torstensson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen inrättar ett Logistikforum
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Logistikforums möten
http://regeringen.se/sb/d/9894

  19 september 2007
  7 november 2007
  20 augusti 2008

Logistikforum träffas ungefär varannan månad. Här kan du läsa 
sammanfattningar av genomförda möten. Här finns även 

information om kommande möten och konferenser.

Trafiklösning Stockholm
http://regeringen.se/sb/d/8050

  Förhandling om Stockholms infrastruktur
  Förhandlingsdelegation
  Utökad spårkapacitet genom Stockholm med 

Citybanan
  Bilagor till Ytspårsutredningen

Stockholmsregionen är i behov av en utvecklad och väl 
fungerande infrastruktur som bättre kan möta nuvarande och 
kommande transportbehov. De trafikbeslut som fattas för 
Stockholms län påverkar såväl vardagen för människor som 
näringslivets utvecklingsmöjligheter inte bara i Stockholm utan 
även i Mälardalen och i hela landet. Trafiksituationen i 
Stockholmsregionen blir därmed till en viktig fråga för hela 
Sverige. Det finns behov av nyinvesteringar i både järnvägs- och 
vägnäten. Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket i fyra 
dela

Förhandling om Stockholms infrastruktur
Den 9 november 2006 beslutade regeringen att utse en 
förhandlingsman för att ta fram en demokratiskt förankrad 
lösning för trafiksituationen i Stockholm. Till chefsförhandlare 
utsågs Carl Cederschiöld, tidigare finansborgarråd i Stockholms 
stad. Biträdande förhandlare var Lars-Eric Ericsson, tidigare 
ansvarig för trängselskatteförsöket, och Karin Starrin, 
generaldirektör för Tullverket.

Utökad spårkapacitet genom Stockholm med Citybanan
Regeringen beslutade den 2 november 2006 att låta 
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snabbutreda förutsättningarna för en utökad spårkapacitet 
genom centrala Stockholm med ytspårslösning. 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson gav uppdraget till Hans 
Rode. Den 29 december 2006 redovisades uppdraget till 
Näringsdepartementet med rapporten "Ytspårsutredningen".

Carl Cederschiöld fick i kompletterande uppdrag att förhandla 
med i första hand regionala och lokala aktörer i 
Mälardalsregionen och Östergötland i syfte att uppnå 
delfinansiering av Citybanan. 

Trängselskatter
För att minska trängseln och förbättra miljön infördes 
trängselskatt permanent i Stockholm från den 1 augusti 2007, i 
enlighet med regeringens proposition "Införande av 
trängselskatt i Stockholm" (prop. 2006/07:109). Propositionen 
överlämnades till riksdagen den 12 april 2007. Riksdagen sade 
ja till regeringens förslag den 20 juni 2007. 

Regionalt och lokalt beslutande om vägavgifter
Regeringen kommer se över möjligheterna att tillåta regionalt 
och lokalt beslutande av avgifter för att finansiera 
transportinfrastruktur.

Utredningar, förslag och remisser
http://regeringen.se/sb/d/9346

  Barlastvattenutredningen
  Flygplatsutredningen
  Förutsättningar för att ombilda vissa 

verksamheter
  Förutsättningar för att ombilda vissa 

verksamheter
  Hamnstrategiutredningen
  Inrättande av en trafikinspektionsorganisation
  Kombiterminalutredningen
  Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
  Lotsutredningen
  Ökad konkurrens på järnväg
  2007 års körkortsutredning

På den här sidan hittar du information om utredningar 
som är aktuella inom transport- och 
infrastrukturområdet.
Just nu pågår det flera utredningar inom transport- och 
infrastrukturområdet. Många viktiga vägval ska göras för 
framtiden och för att regeringen ska kunna ta fram 
propositioner (lagförslag) till riksdagen behöver regeringen 
ibland tillsätta en utredning, eller kommitté som den formellt 
kallas.

I utredningarna ingår experter i det ämne som ska utredas och 
ibland även politiker. Arbete i kommittéform är ett sätt att ta till 
vara den kunskap i en viss fråga som finns på olika håll i 
samhället.
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Utredningen ska belysa frågan enligt det kommittédirektiv som 
regeringen lämnar. I direktivet anger regeringen riktlinjerna för 
kommitténs arbete, bland annat vilken fråga som ska utredas 
och när utredningen ska vara färdig.

När utredningen har lämnat över sitt betänkande skickas 
rapporten till berörda parter som då får möjlighet att lämna 
synpunkter på utredningens slutsatser och förslag i form av så 
kallade remissvar. Därefter bereds förslagen vidare inom 
departementet.

Beställning av tryckt material
Kommittédirektiv i tryckt format kan du låna på biblioteket eller 
köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition, tel: 08-786 58 10, fax: 
08-786 61 76, e-post: ordermottagningen@riksdagen.se Du kan 
även prenumerera på eller köpa lösnummer av 
kommittédirektiv från Norstedts Juridik/Fritzes Tel: 08-690 91 
90, e-post: order.fritzes@nj.se
   Tryckta betänkanden (SOU) kan du också låna på biblioteket 
eller köpa från Norstedts Juridik/Fritzes. (gäller tryckta utgåvor 
från och med år 2000 och framåt). Tel: 08-690 91 90, e-post: 
order.fritzes@nj.se, 

Tryckta SOU från 1999 kan du köpa hos Thomson Fakta.
Tel: 08-587 671 00, e-post: thomsonfakta.order@thomson.com

RELATERAT
  Statens offentliga utredningar och kommittéer
  Publikationer
  Svara på remiss - hur och varför, pm 2003:02
EXTERNA LÄNKAR
  Webbplatsen för Statens offentliga utredningar
  Regeringskansliets rättsdatabaser
  Norstedts Juridik/Fritzes webbplats
  Thomson Fakta

Inriktning av 
transportinfrastrukturen 2010-2019
http://regeringen.se/sb/d/9324

  Dagar med infrastrukturen i fokus
  Konferenser och seminarier
  Aktuella utredningar

I december 2006 gav regeringen Banverket, Vägverket, Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsstyrelsen 
och Sjöfartsverket i uppdrag att ta fram underlag inför den 
kommande propositionen om inriktning av åtgärderna i 
järnvägs- och väginfrastrukturen under planeringsperioden 
2010-2019.

Den 27 juni 2007 överlämnade Banverket, Vägverket och SIKA 
sina inriktningsunderlag till regeringen. Luftfartsstyrelsen och 
Sjöfartsverket har bistått med fakta och bedömningar om 
luftfartens respektive sjöfartens utvecklingsmöjligheter och 
behov.

Underlaget har skickats ut på remiss. Myndigheter under 
regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock själv om den har några synpunkter att redovisa. Om 
inte, räcker det med att svaret ger besked om det. För andra 
remissinstanser är remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Inriktningsunderlaget har sänts till samtliga kommuner för 
kännedom. I de fall kommuner önskat lämna synpunkter har 
det varit önskvärt att en regional sammanställning av 
synpunkterna görs.
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Remisstiden pågick till och med den 10 oktober 2007. Tiden för 
de regionala sammanställningarna pågick dock till och med den 
17 oktober 2007. Förslagen kommer nu beredas vidare inom 
Näringsdepartementet.

RELATERAT
  Inkomna remissvar (A-La)
  Inkomna remissvar (Lu-Sj)
  Inkomna remissvar (Sk-Vi)
  Inkomna remissvar (Vä-Ö)
  Pressmeddelande: Vägverkets och Banverkets 

infrastrukturunderlag överlämnade
  Svara på remiss - hur och varför, pm 2003:02

LADDA NER
  Remisslista (pdf 82 kB)
  Remissammanställning (pdf 678 kB)
  Brev till kommunerna (pdf 91 kB)
  Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen - 

inriktningsunderlag 2010-2019, Banverkets rapport (pdf 
3,3 MB)

  Underlag till infrastrukturplaneringen 2010-2019 
vägtransportsektorn, Introduktion till Vägverkets 
inriktningsunderlag (pdf 1,2 MB)

  Infrastrukturplanering som en del av transportpolitiken, 
SIKA Rapport 2007:4 (pdf 1,6 MB)

EXTERNA LÄNKAR
  Banverkets webbplats
  Vägverkets webbplats
  SIKA:s webbplats

Dagar med infrastrukturen i fokus
http://regeringen.se/sb/d/9866

  Åsa Torstensson kommenterar filmfrågor
  Förinspelad barnpanel
  Glimtar från dagen
Under två intensiva dagar, den 4-5 oktober, satte 
Näringsdepartementet framtidens infrastruktur och 
kommunikationer i fokus.
    Som ett led i arbetet med att planera för Sveriges framtida 
infrastruktur genomförde Näringsdepartementet hearingar den 
4 och 5 oktober då representanter för myndigheter, 
branschorganisationer och regionföreträdare från hela Sverige 
träffade infrastrukturminister Åsa Torstensson och 
Näringsdepartementets politiska ledning. Syftet var att samtala 
om de infrastrukturplaner som tagits fram som underlag för den 
infrastrukturproposition som ska överlämnas till riksdagen 
2008.
    Eftermiddagen den 5 oktober arrangerades ett Öppet Hus på 
Stockholm Central Station med resenärerna i centrum. Här gavs 
möjligheter att lämna synpunkter på dagens infrastruktur samt 
ställa frågor om framtidens kommunikationer till 
infrastrukturministern samt till representanter från 
myndigheter och verk som arbetar med vägar, järnvägar, luftfart 
respektive sjöfart.
    Under dagen visades förinspelade filminslag med frågor, från 
olika delar av landet, till infrastrukturministern. Här kan du ta 
del av dessa samt Åsa Tortenssons kommentarer. Här kan du 
även se den förinspelade barnpanel som visades under dagen.

RELATERAT
  Webbutsändning: Se hearingen den 4 och 5 oktober i 

efterhand
  Pressmeddelande: Två dagar med infrastrukturen i fokus
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Konferenser och seminarier
http://regeringen.se/sb/d/9830

  Vägen till hållbara resor och transporter
  Workshop med ungdomar hos 

Barnombudsmannen
  Turism och infrastruktur

Här kan du läsa om de seminarier och konferenser som 
Näringsdepartementet arrangerar tillsammans med Region 
Skåne, Barnombudsmannen och Region Dalarna som en del av 
arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen.

Informationssamhället

http://regeringen.se/sb/d/2373

  Budget för IT, elektronisk kommunikation och 
post

  Elektronisk kommunikation, LEK
  Mobil kommunikation
  Informationssäkerhet
  Delaktighet i informationssamhället
  Europeiskt IT-samarbete
  Övrigt internationellt IT-samarbete
  Postmarknaden
  Råd för IT-politiska frågor
  IT-politisk strategigrupp 2003-2006
  Utredningar, förslag och remisser

Ett informationssamhälle för alla
Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Det 
innebär ett tillgängligt informationssamhälle med modern 
infrastruktur och samhällsnyttiga IT-tjänster för att förenkla 
vardagen och förbättra livskvaliteten för kvinnor och män, unga 
och gamla i alla delar av landet.

Inget eget avsnitt i EU:s fördrag
EU:s politik inom informationssamhället har inget eget avsnitt i 
EU:s fördrag. Det ingår som en del i EG-fördragets 
bestämmelser om den inre marknaden, transportpolitik, samt 
forskning och utveckling. Några av de viktigaste målen är 
avreglering av telekommunikationsmarknaden samt utveckling 
och användning av informationsteknik för att stärka EU:s 
tillväxt och sysselsättning. EU har även regler för bland annat 
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mobiltelefoni och skydd av personuppgifter i samband med 
elektronisk kommunikation.

Myndighet
  Post- och telestyrelsen

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Råd för IT-politiska frågor
http://regeringen.se/sb/d/9304

  Rådets syfte och uppgifter
  Möten och protokoll
  Ledamöter
  Kontakt

Regeringen beslutade den 20 juni 2007 att tillsätta en 
arbetsgrupp i syfte att ge råd till regeringen i IT-politiska frågor. 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder rådet som består av  
18 ledamöter. Rådet ska vara verksamt fram till den 31 
december 2008.
     Arbetsgruppen ska vara rådgivande till regeringen och ett 
forum för strategiska diskussioner mellan regeringen och 
företrädare för olika samhällsområden. Utifrån ett 
näringspolitiskt angreppssätt ska rådet ge perspektiv på lokal, 
regional och nationell nivå. Eftersom IT i stor utsträckning 
påverkas av den internationella utvecklingen ska även detta 
perspektiv uppmärksammas.

Näringsdepartementets ordinarie organisation utgör stöd för 
arbetsgruppens arbete och ska samordna arbetet enligt gängse 
arbetsmetoder för Regeringskansliet. IT-rådet ses därmed som 
ett komplement till Regeringskansliets ordinarie arbete.

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen har tillsatt ett IT-råd

LADDA NER
  Regeringsbeslut för tillsättning av IT-råd (pdf 44 kB)
  Bilaga till regeringsbeslut (pdf 38 kB)
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IT-politisk strategigrupp 2003-2006
http://regeringen.se/sb/d/2495

  Budget för IT, elektronisk kommunikation och 
post

  Elektronisk kommunikation, LEK
  Mobil kommunikation
  Informationssäkerhet
  Delaktighet i informationssamhället
  Europeiskt IT-samarbete
  Övrigt internationellt IT-samarbete
  Postmarknaden
  Råd för IT-politiska frågor
  IT-politisk strategigrupp 2003-2006
  Utredningar, förslag och remisser

Regeringens IT-politiska strategigrupp bildades i juni 2003 
genom ett regeringsbeslut. Gruppens mandat och verksamhet 
upphörde hösten 2006.

Uppgiften var att arbeta rådgivande, pådrivande och 
samordnande med IT-politiska frågor, såväl internt inom 
Regeringskansliet som externt mot övrig offentlig sektor och 
näringsliv. Strategigruppen bestod dels av en ordförande och sju  
ledamöter, dels av ett kansli på fem personer. Såväl ledamöter 
som kansli valdes ut och rekryterades för sin expertis inom IT-
området.

RELATERAT
  Politik för IT-samhället - Rekommendationer från 

Regeringens IT-politiska strategigrupp

  Policy for the IT society - Recommendations from the 
members of the IT Policy Strategy Group

  Bredband för tillväxt, innovation och konkurrenskraft!
  Broadband for growth, innovation and competitiveness
  Ett miljöanpassat informationssamhälle år 2020!
  An environmentally appropriate information society in 

2020 - a report by the IT Policy Strategy Group
  IT+Kultur=Tillväxt? - en rapport från IT-politiska 

strategigruppen
  Elektronisk identifiering (eID) Tekniskt orienterad analys 

och översikt
  Introduktion till kryptografi
  Slutrapport från IT-politiska strategigruppens 

arbetsgrupper 2004
  Verksamhetsberättelse 2003-2006 - Regeringens IT-

politiska strategigrupp
  Utvärdering av IT-politiska strategigruppen (rapport från 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers)
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Kultur, medier och fritid

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Kultur, medier och fritid. 
http://wimnell.com/omr353g11.pdf 
(102+2+70-78+791-794+7951+7955+7959+796-799+8+90) 
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Kultur, medier och fritid
http://regeringen.se/sb/d/1607  

Kultur, medier och fritid 
 Begravningsverksamhet

  Folkrörelsefrågor
  Idrottsfrågor
  Kultur
  Medier
  Trossamfund
  Ungdomspolitik
  Spel- och lotterimarknaden

Kultur, medier och fritid är ett brett intresseområde. Såväl 
museibesökare och föreningsaktiva som mediekonsumenter och 
bostadssökande ungdomar påverkas av den politik regeringen 
driver i dessa frågor.

Idrottsministern bjuder in till samtal
Arbetet med att ta fram en policy för hur Sverige ska locka fler 
stora evenemang pågår inom Regeringskansliet. För att få en 
tydligare bild av idrottsrörelsens argument och inställning 
bjuder Lena Adelsohn Liljeroth in representanter för 
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. 
 ▪ Pressmeddelande: Idrottsministern 

bjuder in till samtal

             ▪ Lagrådsremiss: Tillfälliga bestämmelser om 
 tillstånd att sända lokalradio

Nordiskt seminarium om tillgänglighet till scenkonsten
Utgångspunkten för den nationella kulturpolitiken och 
handikappolitiken är alla människors lika värde och rättigheter. 
Med utgångspunkt i detta anordnar Statens kulturåd, i 
samarbete med Nordiska Handikappolitiska rådet och 
Riksteatern, ett nordiskt seminarium 14-15 februari 2008. 
Diskussionen kommer att kretsa kring hur personer med 
funktionshinder kan delta i scenkonstupplevelser av olika slag. 
Seminariet äger rum i Riksteaterns lokaler i Hallunda. 
 ▪ Läs mer om seminariet på Kulturrådets 

webbplats
  

    ▪ Pressmeddelande: Regeringen utser ny chef för 
Granskningsnämnden för Radio och TV

  Bildkonstnärer och konsthantverkare nya 
ledamöter i styrelsen för Sveriges 
bildkonstnärsfond 

  Sveriges projekt under EU:s år för interkulturell 
dialog 2008 

  Beslut om sändningsutrymmet för marksänd 
TV 

  Delbetänkadet Tillfälliga regler om tillstånd att 
sända kommersiell radio överlämnat 

  Regleringsbreven för kulturområdet beslutade  

Senaste publikationer

  Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio 
  Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 

2007:02) I 
  Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn 
  Alla publikationer

Skapande skola
En satsning på mer kultur i skolan!
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ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth
  Nyamko Sabuni
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Finansdepartementet

Folkrörelsefrågor
http://regeringen.se/sb/d/1982

  Mål och budget för folkrörelsepolitiken
  Dialog med ideella sektorn
  Folkrörelseforum

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor ska ha bästa 
möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av 
folkrörelser och föreningar. Folkrörelsefrågor omfattar generella 
frågor om villkoren och förutsättningarna för folkrörelser och 
övrigt föreningsliv.

Folkrörelsepolitiken är inriktad på att dels stimulera och stödja 
människors organisering i föreningar och liknande 
sammanslutningar, dels bidra till goda förutsättningar för dessa 
föreningar att verka och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken 
ingår, liksom social ekonomi, som områden inom 
folkrörelsepolitiken.

Arbetet med folkrörelsefrågor kan delas in i fyra 
verksamhetsgrenar:
- generella förutsättningar rörande villkor och förutsättningar 
för folkrörelser och föreningar,
- generella frågor rörande bidrag till folkrörelser och ideella 
föreningar, 
- regeringens och dess förvaltningsmyndigheters dialog med 
föreningslivet, samt
- statistik, forskning och övrig kunskapsbildning om 
föreningslivet och dess verksamhet.
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Folkrörelsernas villkor och förutsättningar styrs bl.a. av lagar 
och möjligheter till finansiering. Att se över bidragens roll för 
föreningarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet är 
därför en aktuell fråga, liksom att kartlägga de lagar som 
påverkar ideella föreningar. Även frågan om tillgången till 
allmänna samlingslokaler är väsentlig för många föreningar.

Folkrörelsepolitiken är ett komplement till andra 
politikområdens hantering av frågor som rör det specifika 
politikområdets olika föreningar. Frågor som rör folkrörelser 
hanteras alltså inom samtliga departement.

Folkrörelseforum
Folkrörelseforum är namnet på den dialog med företrädare för 
olika folkrörelser som regeringen tagit initiativ till. Målet med 
dialogen är att utveckla folkrörelsernas möjligheter att påverka i 
samhället, och därigenom stärka demokratin.

Social ekonomi
Ett begrepp som ibland nämns i samband med folkrörelsefrågor 
är "social ekonomi". Med social ekonomi menas en verksamhet 
- som bedrivs för att göra konkret nytta för medlemmar eller 
andra grupper,
- som inte tillhör den offentliga sektorn, och
- där vinstintresset är underordnat.

En förutsättning för den sociala ekonomin är att människor går 
samman och organiserar sig, i t.ex. föreningar eller kooperativ. 
Inom folkrörelsepolitiken formas alltså förutsättningarna för 
den sociala ekonomin.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Rapport: Former för samhällsengagemang - en 

jämförande studie av gamla och nya rörelser
  Skrift: Våga öppna!
  Rapport: Medborgarnas insatser och engagemang i 

civilsamhället - några grundläggande uppgifter från en ny  
befolkningsstudie

  Prop. 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering
  SOU 2004:59 Kvinnors organisering
  SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler - demokrati, 

kultur, utveckling

EXTERNA LÄNKAR
  Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i 

framtiden
  Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors 

organisering och jämställdhetsprojekt
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Dialog med den ideella sektorn
http://regeringen.se/sb/d/9735

  Peter Örn har ordet
  Bakgrundsmaterial inför dialogen med den ideella 

sektorn

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i det svenska 
samhället, inte minst när det gäller att möjliggöra människors 
egen makt att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. 
Den ideella sektorn och dess organisationer återfinns idag inom 
alla delar av det svenska samhället, med en mängd olika typer 
av uppdrag och verksamheter. Regeringen anser att det är 
angeläget att ge organisationerna utrymme att kunna utvecklas 
på sina egna villkor. Organisationernas kunskap och 
engagemang måste tas tillvara.

Nu inleds en dialog med den ideella sektorns aktörer på det 
sociala området. Syftet är att skapa ett förslag till en 
överenskommelse om hur relationen mellan stat och ideell 
sektor kan utvecklas. Processen ska bidra till att stärka den 
ideella sektorns oberoende och självständighet.

Dialogen kommer att omfatta olika frågeställningar, till exempel 
hur ideella aktörer kan utvecklas som utförare av service och 
tjänster och samtidigt fortsätta fungera som röstbärare och 
opinionsbildare. Ett 80-tal organisationer har bjudits in till 
samtal, däribland flera paraplyorganisationer. Sveriges 
Kommuner och Landsting är också inbjudna att delta.

Dialogen är ett gemensamt initiativ från Socialdepartementet 
och Integrations- och jämställdhetsdepartementet. En 

arbetsgrupp har tillsatts med delat ordförandeskap mellan 
Karin Johansson, statssekreterare med ansvar för hälso- och 
sjukvården, och Christer Hallerby, statssekreterare med ansvar 
för folkrörelsepolitiken med mera. I arbetsgruppen ingår också 
statssekreteraren Ragnwi Marcelind med ansvar för äldre- och 
folkhälsofrågor. Regeringens representant i dialogen är Peter 
Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet. Förslaget till en överenskommelse 
ska presenteras senast den 31 mars 2008.

Kalendarium
6 september 2007: Regeringen beslutar att inleda dialog med 
ideella sektorn

24 oktober 2007: Möte med myndigheter inom det sociala 
området

November-december 2007
Dialogmöten med urval organisationer inom det sociala 
området

22 november 2007: Peter Örn talar på Folkrörelseforum 2007

11 januari 2008: Möte med förslagsgrupp 

18 januari 2008: Möte med förslagsgrupp

24 januari 2008: Möte med dialoggrupp

29 januari 2008: Hearing

31 januari 2008: Möte med förslagsgrupp

13 februari 2008: Möte med myndigheter
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28 februari 2008: Möte med dialoggrupp

4 mars 2008: Hearing

31 mars 2008: Förslag till överenskommelse presenteras

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Webbutsändning: Nyamko Sabuni och Peter Örn talar på 

Folkrörelseforum 2007
  Artikel av Nyamko Sabuni och Göran Hägglund: Satsning 

på ideella krafter löser landets vårdproblem
  Pressmeddelande: Ideella sektorn aktör för ökad 

mångfald
  Webbutsändning: Pressträff med Nyamko Sabuni och 
  Peter Örn

LADDA NER
  Regeringsbeslut 6 september 2007: Dialog om 

relationerna mellan staten och den ideella sektorn (pdf 
73 kB)

Folkrörelseforum
http://regeringen.se/sb/d/1984

  Folkrörelseforum 2007
  Folkrörelseforum 2005
  Folkrörelseforum 2004
  Folkrörelseforum 2003

Folkrörelseforum är ett samlingsbegrepp på en struktur för 
samråd och kontinuerlig dialog mellan å ena sidan regeringen 
och dess förvaltningsmyndigheter och å andra sidan företrädare 
för folkrörelser, föreningar och andra 
medborgarsammanslutningar.

Ett starkt föreningsliv som ger människor möjligheter till 
inflytande och delaktighet utgör själva basen i ett demokratiskt 
samhälle.

Under hösten 2002 påbörjades regeringens arbete med att 
genomföra återkommande folkrörelseforum. Forumen ska 
behandla folkrörelsernas och föreningarnas villkor vad gäller 
lagstiftning och finansiering samt hur man på bästa sätt - på 
såväl EU-nivå som nationell och lokal nivå - ska tillvarata 
föreningslivets samlade kunskaper och resurser.

Dialogen ska handla om hur man kan undanröja hinder för och 
främja föreningsengagemang. Tanken är också att dialogen 
särskilt ska uppmärksamma sammanslutningar som organiserar 
personer med utländsk bakgrund liksom ungas organisationer, 
såväl nya som redan etablerade. Det är även viktigt att små, nya 
och okonventionella - ibland löst organiserade - 
sammanslutningar ges möjlighet att delta. Det övergripande 
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målet är att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att 
bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

Folkrörelseforum 2006-2007
Under 2006 har aktiviteterna inom Folkrörelseforum 
genomförts inom ramen för 2006 års demokratisatsning, som är 
en insats inom demokratipolitiken. Ett antal rådslag har 
genomförts i syfte att diskutera hinder och möjligheter för 
inflytande. Ett av rådslagen har behandlat föreningslivet på 
temat mötesplatser, föreningsliv och maktstrukturer. Under 
2007 kommer bland annat ett Folkrörelseforum om forskning 
om den ideella sektorn att genomföras.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Rådslag 1: Bygdens röst - Yes!
  Rådslag 2: Förortens röst
  Rådslag 3: Föreningslivets röst - Säg vad du tänker!
  Våga öppna!
  Rapport: Folkrörelseforum 2003

Idrottsfrågor
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  Utvärdering av statens stöd till idrotten
  Arbete mot dopning

Den nationella idrottspolitiken
Målen för idrottspolitiken är

 ▪ att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män 
att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa,

 ▪ att stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på 
ideellt engagemang samt

 ▪ att ge kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som 
underhållning.

De övergripande syftena med statens bidrag är att 
stödja verksamhet som:
 ▪ bidrar till att utveckla flickors och pojkars intresse och 

benägenhet för motion och idrott samt deras möjligheter 
att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande,

 ▪ gör det möjligt för alla flickor och pojkar, kvinnor och 
män att utöva idrott och motion,

 ▪ syftar till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att 
delta i idrottsverksamhet,

 ▪ främjar integration och god etik samt

 ▪ bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och 
därmed främja en god hälsa hos alla människor.

http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/60292
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/60292
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/62358
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/62358
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/64006
http://regeringen.se/sb/d/6148/a/64006
http://regeringen.se/sb/d/6157/a/65060
http://regeringen.se/sb/d/6157/a/65060
http://regeringen.se/sb/d/178/a/2671
http://regeringen.se/sb/d/178/a/2671
http://regeringen.se/sb/d/9349
http://regeringen.se/sb/d/9349
http://regeringen.se/sb/d/9349/a/12403
http://regeringen.se/sb/d/9349/a/12403
http://regeringen.se/sb/d/9349/a/86023
http://regeringen.se/sb/d/9349/a/86023


Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen att svensk 
idrott tillförs ytterligare 500 miljoner i den särskilda satsningen 
på svensk idrott som kallas Idrottslyftet. Bidraget ska skapa nya 
möjligheter för svensk idrott att utveckla verksamheten efter 
sina egna villkor och förutsättningar. Regeringen understryker 
den viktiga roll som idrotten spelar i många människors liv, 
såväl för aktiva idrottsutövare som intresserade åskådare.

Särskild utredare utvärderar statens stöd till idrotten
Utredaren ska utvärdera om effekterna av statens stöd till 
idrotten stämmer överens med de av riksdagen och regeringen 
angivna syftena samt föreslå en framtida inriktning av stödet. 
Läs mer till vänster.

Arbete mot dopning
Målet för insatserna är att aktivt motverka dopning inom 
idrotten. Det övergripande målet är att all idrottsverksamhet ska  
vara dopningsfri. Läs mer till vänster.   

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet

Kultur

http://regeringen.se/sb/d/1897

  Mål och budget
  Arkitektur, form och design
  Arkiv
  Barn- och ungdomskultur
  Bildkonst
  Film
  Forskning inom kulturområdet
  Internationellt samarbete
  Konstnärernas villkor
  Kulturell mångfald
  Kulturlivets internationalisering
  Kulturråd i utlandet
  Kulturmiljö
  Litteraturen, läsandet och språket
  Skapande skola
  Teater, dans och musik

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell 
kulturpolitik. Målen är:

 ▪ att värna yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för alla att använda den

 ▪ att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i 
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget 
skapande
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 ▪ att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens 
negativa verkningar

 ▪ att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället

 ▪ att bevara och bruka kulturarvet

 ▪ att främja bildningssträvanden samt att främja 
internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet

 ▪ att främja internationellt kulturutbyte och möten mella 
olika kulturer

Gemensamt ansvar för kulturen
Ansvaret för det offentliga stödet till kultursektorn delas mellan 
staten, landstingen och kommunerna.

Riksdagen beslutar efter förslag från regeringen bl.a. om mål för  
politiken och om anslag till olika ändamål.

Regeringen lämnar propositioner till riksdagen om exempelvis 
den statliga budgeten och lagändringar och tillsätter också olika 
utredningar. Regeringen anger mål för och ger olika uppdrag till 
myndigheterna. Genom de årliga regleringsbreven ges 
myndigheterna ramar och regler för anslagen. Myndigheterna 
fördelar bidrag till olika kulturverksamheter.

Landstingen ansvarar för den regionala verksamheten. Denna 
omfattar dels bidrag till de regionala kulturinstitutionerna - 
länsteatrar, länsmusik, länsmuseer och länsbibliotek - dels 
bidrag till folkrörelser och organisationer.

Länsstyrelserna svarar för kulturmiljöarbetet på regional nivå 
tillsammans med länsmuseerna.

Kommunerna arbetar med verksamheten på lokal nivå; 
bibliotek, musikskolor och bidrag till exempelvis lokala 
orkestrar, teatrar, kommunala museer och lokalt 
kulturmiljöarbete.   

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
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Arkitektur, form och design
http://regeringen.se/sb/d/2418

  Designstafetten 2007
  Designstafetten 2006
  Designåret 2005 - kort summering

År 1998 lade den tidigare regeringen fram propositionen 
"Framtidsformer. Handlingsprogram för arkitektur, 
formgivning och design" till riksdagen. Riksdagen beslutade att 
följande sex mål ska gälla för den statliga politiken på området:

 ▪ Arkitektur, formgivning och design skall ges goda 
förutsättningar för sin utveckling.

 ▪ Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden.

 ▪ Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer 
skall tas till vara och förstärkas.

 ▪ Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, 
design och offentlig miljö skall stärkas och breddas.

 ▪ Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och 
upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla 
kvalitetsfrågor.

 ▪ Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas 
i ett fruktbart internationellt samarbete.

Samma år infördes de så kallade skönhetsparagraferna i plan- 
och bygglagen, väglagen och i lagen om byggande av järnväg.

Ett stort antal myndigheter och institutioner under regeringen 
är verksamma inom arkitektur, form och design

Arkitekturmuseet
Har till uppgift att belysa byggnadskonsten, 
samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet ska 
särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med 
samhället och samhällsplaneringen. Samlingsområdet för 
museet omfattar de föremål som har samband med museets 
uppgifter.

Nationalmuseums
konsthantverksavdelning visar basutställningar med form och 
design ur ett historiskt perspektiv.

Svensk Form
har i uppdrag att ansvara för verksamheten vid en Mötesplats 
för form och design i Stockholm. Mötesplatsen ska fungera som 
ett utställnings- och kunskapscentrum och stimulera till 
forskning och dokumentation inom området.

Statens konstråd
förser byggnader och gemensamma miljöer med god 
samtidskonst. Som en del i detta uppdrag gör rådet inköp av 
konsthantverk och design samt ger uppdrag till formkonstnärer 
och beställningsuppdrag till textilateljéer.

Röhsska museet
har ett nationellt nätverksansvar för konsthantverk.

Nämnden för Hemslöjdsfrågor
tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att 
främja hemslöjden. Nämnde fördelar inom sitt 
verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande 
verksamhet. Sedan den 1 januari 2004 har Svenska 
hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ett treårigt nationellt 
uppdrag att driva projektet Slöjdcirkus. Projektet 
sammanlänkar slöjden med teaterns berättarkonst och musiken 

http://regeringen.se/sb/d/2418
http://regeringen.se/sb/d/2418
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/78997
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/78997
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/57523
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/57523
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/13253
http://regeringen.se/sb/d/2418/a/13253


och har som syfte att utveckla den pedagogiska och skapande 
verksamheten för barn.

Rådet för arkitektur, form och design
I februari 2004 tillsattes Rådet för arkitektur, form och design 
av den dåvarande regeringen. Rådets huvuduppgift är att driva 
på arbetet med arkitektur, form och design. I rådets uppdrag 
ingår bland annat att bredda och stärka intresset för arkitektur, 
form och design, fördjupa kunskapen inom området genom 
opinions- och kunskapsbildning samt frågor om offentlig 
upphandling. Rådet fungerade även som expertgrupp åt 
regeringen under Designåret 2005.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
RELATERAT
  Prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram 

för arkitektur, formgivning och design
  SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
  Skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design
EXTERNA LÄNKAR
  Arkitekturmuseets webbplats
  Nationalmuseums webbplats
  Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
  Statens konstråds webbplats
  Föreningen Svensk Forms webbplats
  Röhsska museets webbplats
  Rådet för arkitektur, form och designs webbplats
  Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 

webbplats
  Läs mer om Slöjdcirkus på Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds webbplats

Kulturell mångfald
http://regeringen.se/sb/d/5682

  Mångkulturåret 2006

Sverige har utvecklats till ett land med stor kulturell mångfald, 
vilket bland annat är en följd av de senaste årtiondenas 
migration och ökande internationalisering. Detta måste 
avspeglas i de offentligt finansierade kulturinstitutionernas 
verksamhet.

Myndigheterna och vissa institutioner inom kulturområdet har 
sedan lång tid som mål att integrera ett mångfaldsperspektiv i 
hela sina verksamheter. Statens kulturråd har antagit en 
handlingsplan i syfte att mångkultur ska genomsyra all 
verksamhet inom kulturområdet.

För att ytterligare lyfta fram och förstärka mångfalden inom 
kulturlivet utsåg dåvarande Utbildnings- och 
kulturdepartementet 2006 till ett Mångkulturår.

Mångkulturåret 2006
Den tidigare regeringen utsåg en nationell samordnare för 
Mångkulturåret 2006. Tillsammans med myndigheter, 
institutioner och andra aktörer skulle samordnaren verka för att 
på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i 
kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika 
kulturtraditioner.

Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)
Betänkandet Mångfald är framtiden SOU 2007:50) 
överlämnades till regeringen den 28 juni 2007. När 
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remissbehandlingen avslutats kommer regeringen att precisera 
satsningen på etnisk och kulturell mångfald som aviserades i 
budgetpropositionen hösten 2007.

Regionala mångkulturkonsulenter
De regionala mångkulturkonsulenter, som riksdagen beslutade 
om 2002, finns idag i Stockholms läns landsting, 
Södermanlands läns landsting, Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen, Västmanlands läns landsting, Jämtlands 
läns museum, Västerbottens läns landsting och Blekinge län.

RELATERAT
  Faktablad Mångkulturåret 2006
  Mångkulturåret 2006
  SOU 2005:91 Agenda för mångkultur - 

programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 
2006

EXTERNA LÄNKAR
  Statens kulturråds webbplats

Kulturråd i utlandet
http://regeringen.se/sb/d/6073

  Nyhetsbrev

Kulturrådstjänster finns för närvarande vid Sveriges 
ambassader i Berlin, London, Moskva, Tokyo, Vilnius och 
Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid 
Europeiska unionen i Bryssel.

Ansvarig huvudman för kulturråden är Kulturdepartementet. 
Kulturrådet i Paris är kopplat till Svenska kulturhuset i Paris 
som är Svenska institutets filial i Paris. Kulturrådens 
övergripande uppgift är att främja kulturutbytet med 
stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen.

BERLIN
Ulrika Holmgaard Schwedische Botschaft
Rauchstrasse 1 107 87 BERLIN
KONTAKT Ulrika Holmgaard Kulturråd +49 30 50 50 60
e-post till Ulrika Holmgaard 

BRYSSEL
Jerker Stattin Représentation permanente de la Suède 
auprès de l'Union Européenne Square de Meeûs 30
B-1040 BRYSSEL
KONTAKT Jerker Stattin Kulturråd +32 2 289 56 35 e-post till 
Jerker Stattin

LONDON
Johanna Garpe Embassy of Sweden 11 Montagu Place
LONDON W1H 2AL
KONTAKT Johanna Garpe Kulturråd +44 20 791 76 431
e-post till Johanna Garpe
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MOSKVA
Lena Jonson  Embassy of Sweden Ulitsa Mosfilmovskaya 60
119590 MOSKVA
KONTAKT Lena Jonson Kulturråd +7 095 937 92 50 
e-post till Lena Jonson

PARIS
Annika Levin Centre Culturel Suédois 11, rye Payenne
FR-75003 PARIS
KONTAKT Annika Levin Kulturråd +33 1 44 78 80 20 +33 672 
91 91 62  e-post till Annika Levin

TOKYO
Anette Masui Embassy of Sweden 1-10-3-100, Roppongi, 
Minato-ku 106-0032 TOKYO
KONTAKT Anette Masui Kulturråd +81-(0)3-5562 5050
e-post till Anette Masui

VILNIUS
Torsten Schenlaer Embassy of Sweden Didzioji 16
LT-01128 VILNIUS
KONTAKT Torsten Schenlaer Kulturråd +370 5 268 50 10
e-post till Torsten Schenlaer

WASHINGTON
Mats WidbomEmbassy of SwedenHouse of Sweden
901 30th Street NWWASHINGTON, D.C. 20007
KONTAKT Mats Widbom Kulturråd +1 (202) 467 2600 
e-post till Mats Widbom

RELATERAT
  Nyhetsbrev från Sveriges utsända kulturråd
  Bildarkiv för kulturråd i utlandet

EXTERNA LÄNKAR
  Sweden Abroad - svenska utlandsmyndigheters 

webbplats

Ungdomspolitik

http://regeringen.se/sb/d/2479

  Mål och budget
  Den europeiska ungdomspakten

Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 
13-25 år. Ungdomars liv påverkas av offentliga beslut och 
insatser inom de flesta politikområden och på alla nivåer i 
samhället. Den nationella ungdomspolitiken handlar således om  
ungdomars livssituation inom en rad olika områden som arbete, 
boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar för 
samordning av regeringens ungdomspolitik, för frågor som rör 
ungdomsorganisationer och internationellt ungdomsutbyte.

Uppgiften att samordna regeringens ungdomspolitik innebär ett 
aktivt sektorsövergripande arbete inom Regeringskansliet och 
gentemot andra myndigheter. Det innebär en mängd kontakter 
med bland annat ungdomsorganisationer, Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och en rad nyskapande ungdomsprojekt. 
Den centrala myndigheten Ungdomsstyrelsen är en viktig aktör  
för den nationella  ungdomspolitikens genomförande. 

Ungdomsstyrelsens webbplats

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
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Mål för spelpolitiken
http://regeringen.se/sb/d/5820

  Mål för spelpolitiken
  Internationellt perspektiv
  Spelmarknaden
  Spelberoende

Spel om pengar medför risker både för den enskilde och för 
samhället. Spelandet kan till exempel medföra sociala 
skadeverkningar som spelberoende och ekonomiska problem. 
Det kan också leda till kriminalitet som bedrägerier och 
penningtvätt.

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där 
sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel 
tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att 
motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till 
spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom 
folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till 
folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten 
tillgodo.

Reglering
För att motverka de risker som är förknippade med spel om 
pengar krävs en reglering av spelmarknaden. Den svenska 
spelregleringen bygger på principerna att endast vissa aktörer 
får anordna lotterier, att anordnande kräver tillstånd och att 
verksamheten står under offentlig tillsyn. Tillståndsgivning och 
tillsyn hanteras av kommuner, länsstyrelser och 
Lotteriinspektionen, som är central förvaltningsmyndighet på 

spelområdet. Även regeringen svarar för tillståndsgivning, bland 
annat när det gäller AB Svenska Spel och Aktiebolaget Trav och 
Galopp (ATG).

Regleringen innehåller bland annat olika begränsningar av 
skyddskaraktär såsom åldersgränser och förbud mot kreditspel 
samt krav på den som ska anordna lotteri. Det är förbjudet och 
straffbelagt att utan tillstånd anordna (tillståndspliktigt) lotteri i 
Sverige, liksom att främja deltagande i lotterier som anordnas 
utom landet, till exempel genom att göra reklam.

De lagar som styr spelverksamheten i Sverige är i första hand 
lotterilagen och kasinolagen. Lotterilagen reglerar alla former av  
lotterier med undantag för kasinospel med internationella 
spelregler, vilket regleras i kasinolagen. Lagen om anordnande 
av visst automatspel reglerar spel på så kallade 
förströelseautomater, det vill säga automatspel som inte ger 
vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten som 
till exempel flipperspel. Regeringen beslutade den 20 juni 2007 
att tillsätta en utredning på spelområdet med uppdrag att 
föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. Den nya 
regleringen ska förena kravet på en stark och förbättrad social 
skyddsnivå med behovet av en anpassning till ny teknik och EG-
rätt. (Dir. 2007:79)

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Lotteriinspektionen
  Statens folkhälsoinstitut
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Lag och rätt

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Lag och rätt. 
http://wimnell.com/omr353g12.pdf (34+7955)
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Lag och rätt
http://regeringen.se/sb/d/1490
Lag och rätt
  Lagstiftning
  Rättsväsendet
  Brottmålsärenden
  Internationellt rättsligt samarbete
  Strategi för att möta hotet från terrorismen
  Europadomstolen

Lagarna ska värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. 
De ska åstadkomma en god balans mellan olika intressen i 
samhället. De ska vara lättbegripliga, konsekventa och kunna 
stå sig under lång tid. Att rättsväsendet fungerar väl är en 
förutsättning för hela samhällslivet, såväl för näringslivets 
utveckling och den ekonomiska tillväxten som för människornas 
tillit till varandra och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Handbok för bättre omhändertagande av 
sexualbrottsoffer
Nationellt centrum för kvinnofrid har överlämnat en handbok 
för vårdens omhändertagande av offer för våldtäkt och andra 
sexualbrott, till justitieminister Beatrice Ask. Handboken 
presenterades även vid en pressträff med justitieministern, Gun 
Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, Lotta 
Sundström, kammaråklagare och Steven Lucas, leg läkare. 

Pressmeddelande: Pressträff med justitieminister    Beatrice Ask 
Webbutsändning från pressträffen med justitieminister Beatrice 
Ask

Webbplatsen för Nationellt centrum för kvinnofrid
  
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett 
förslag om ändringar av bestämmelserna om påföljder för 
psykiskt störda lagöverträdare. Förslaget innebär bland annat 
att den som är allvarligt psykiskt störd och begår ett brott ska 
kunna dömas till fängelse i vissa fall. 
Pressmeddelande: Påföljder för psykiskt störda 
lagöverträdare
Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och 
sjöfylleri 
Anders Perklev ny riksåklagare 

Senaste publikationer

Europeiskt småmålsförfarande  
Parents and children - information about current legislation 
Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell 
strategi för att möta hotet från terrorismen   
Alla publikationer

Upphovsrätten i informationssamhället
- nya regler sedan den 1 juli 2005

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

http://regeringen.se/sb/d/1490
http://regeringen.se/sb/d/1490
http://regeringen.se/sb/d/1910
http://regeringen.se/sb/d/1910
http://regeringen.se/sb/d/1912
http://regeringen.se/sb/d/1912
http://regeringen.se/sb/d/1913
http://regeringen.se/sb/d/1913
http://regeringen.se/sb/d/1915
http://regeringen.se/sb/d/1915
http://regeringen.se/sb/d/10258
http://regeringen.se/sb/d/10258
http://regeringen.se/sb/d/1490/a/91538
http://regeringen.se/sb/d/1490/a/91538
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/97846
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/97846
http://regeringen.se/sb/d/10227/a/97861
http://regeringen.se/sb/d/10227/a/97861
http://regeringen.se/sb/d/10227/a/97861
http://regeringen.se/sb/d/10227/a/97861
http://www.nck.uu.se/node1
http://www.nck.uu.se/node1
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/98114
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/98114
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/98114
http://regeringen.se/sb/d/10198/a/98114
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98119#anc98119
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98119#anc98119
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98119#anc98119
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98119#anc98119
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98115#anc98115
http://regeringen.se/sb/d/7196/fromdepartment/1490/pressitem/98115#anc98115
http://regeringen.se/sb/d/9989/a/98252
http://regeringen.se/sb/d/9989/a/98252
http://regeringen.se/sb/d/10026/a/98162
http://regeringen.se/sb/d/10026/a/98162
http://regeringen.se/sb/d/9528/a/97705
http://regeringen.se/sb/d/9528/a/97705
http://regeringen.se/sb/d/9528/a/97705
http://regeringen.se/sb/d/9528/a/97705
http://regeringen.se/sb/d/108
http://regeringen.se/sb/d/108
http://regeringen.se/sb/d/1920/a/12248
http://regeringen.se/sb/d/1920/a/12248
http://regeringen.se/sb/d/1920/a/12248
http://regeringen.se/sb/d/1920/a/12248
http://regeringen.se/sb/d/7376/m/header
http://regeringen.se/sb/d/7376/m/header
http://regeringen.se/sb/d/1476/m/header
http://regeringen.se/sb/d/1476/m/header


Lagstiftning
http://regeringen.se/sb/d/1910

  Grundlagarna
  Familjerätt
  Straffrätt
  Fastighetsrätt
  Bolagsrätt
  Upphovsrätt
  Varumärkesrätt
  Patenträtt
  Skydd av immateriella rättigheter
  Personuppgiftslagen

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Som underlag för  
riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och 
ändrade lagar från regeringen. Förslagen utarbetas i det 
departement som ansvarar för det verksamhetsområde dit 
lagstiftningen hör.
Justitiedepartementet har hand om en mycket stor del av 
lagstiftningen och har också ett övergripande ansvar inom 
Regeringskansliet för lagstiftningens kvalitet.

Departementet ansvarar för lagstiftningen inom 
områdena för

 ▪ statsrätt och den allmänna förvaltningsrätten,

 ▪ civilrätten,

 ▪ processrätten, samt

 ▪ straffrätten.

I Regeringskansliets rättsdatabaser är det möjligt att söka bland 
lagar, förordningar, kommittédirektiv m.m.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Läs mer om lagstiftningsprocessen

EXTERNA LÄNKAR
  Sök efter lagar och förordningar i Lagrummet
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Fastighetsrätt
http://regeringen.se/sb/d/1917

  Tredimensionell fastighetsindelning

Till den fastighetsrättsliga lagstiftningen räknas bl.a.

 ▪ jordabalken,

 ▪ fastighetsbildningslagen,

 ▪ expropriationslagen och

 ▪ bostadsrättslagen.

Jordabalken innehåller bestämmelser om vad som utgör fast 
egendom och hur denna överlåts och pantsätts. I jordabalken 
finns också bestämmelser om bl.a. hyra (upplåtelse av hus eller 
del av hus till nyttjande mot ersättning) och arrende (upplåtelse 
av jord till nyttjande mot ersättning).

En fastighet utgörs som regel av ett markområde med 
tillhörande byggnader. Bestämmelser om hur fastigheter bildas 
och registreras finns i fastighetsbildningslagen. En ny fastighet 
kan bildas genom bl.a. avstyckning och ombildas genom 
fastighetsreglering.

Frågor som rör hur staten eller en kommun kan ta mark i 
anspråk genom tvångsförfogande regleras i expropriationslagen.

Till fastighetsrätten brukar också räknas lagstiftningen om 
bostadsrätt. Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsförening 
upplåta bostadsrätt till sina medlemmar. Bostadsrättshavaren 
äger en andel i föreningen. Med andelen i föreningen följer en 
rätt att nyttja en viss lägenhet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, 

m.m.
  Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för 

registrering av bostadsrätter
  Prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning
  Prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i 

inskrivningsärenden, m.m.
  Prop. 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd
  Faktablad: Nya regler för bostadsrätter
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Bolagsrätt
http://regeringen.se/sb/d/5328

  Regelförenkling i Justitiedepartementet
  Ny aktiebolagslag
  Aktiebolag för verksamhet som inte drivs i vinstsy

Justitiedepartementet ansvarar för den grundläggande 
lagstiftningen om bolag.

Det finns olika sorters bolag. De vanligaste är

 ▪ enkla bolag,

 ▪ handelsbolag,

 ▪ kommanditbolag, och

 ▪ aktiebolag.
Regler om enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag finns 
i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Regler om  
aktiebolag finns i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiebolaget
Kännetecknande för aktiebolaget är att dess verksamhet bedrivs 
utan att delägarna (aktieägarna) är personligt ansvariga för 
bolagets skulder. I stället ska bolaget ha ett visst aktiekapital 
som säkerhet för bolagets skulder. I ett s.k. privat aktiebolag ska 
aktiekapitalet uppgå till minst 100000 kr och i ett s.k. publikt 
aktiebolag till minst 500000 kr. Aktiebolag ska registreras hos 
Bolagsverket.

En ny aktiebolagslag
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya 

lagen markerar slutet på en stor aktiebolagsrättslig reform som 
har pågått i flera år. Syftet har varit att skapa ett modernt och 
effektivt regelverk för svenska företag. Grunden för 
förändringsarbetet har utgjorts av de förslag som 
Aktiebolagskommittén har lämnat.
EU och bolagsrätten
Det finns flera EG-direktiv på bolagsrättens område och nya 
förslag förbereds inom rådet och på kommissionens 
generaldirektorat för inre marknaden. Målsättningen är att 
skapa likvärdiga förutsättningar för bolag hemmahörande i 
olika länder inom EU. Sverige deltar aktivt i detta arbete. EU 
har också beslutat att tillskapa en särskild europeisk 
bolagsform, s.k. europabolag, som kan bildas och verka i alla 
EU:s medlemsländer.

Företagsstyrning
Frågor om företagsstyrning och företagskontroll (corporate 
governance) har under senare år rönt allt större 
uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. I Sverige har 
sådana frågor behandlats bl.a. av Förtroendekommissionen. 
Kommissionens uppdrag redovisades i april 2004 i betänkandet 
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet.

Förtroendekommissionen tog också initiativ till bildandet av en 
särskild arbetsgrupp, den s.k. Kodgruppen, med uppgift att 
utarbeta en svensk kod för bolagsstyrning. Resultatet av 
gruppens arbete finns i betänkandet SOU 2004:130 Svensk kod 
för bolagsstyrning.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet
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RELATERAT
  Ds 2008:5 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv
  Prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska 

föreningar och vissa andra företag, m.m.
  Prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner m.m.
  Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler
  Prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor
  Promemoria: Några frågor med anledning av ändringar i 

kapitaldirektivet
  Broschyr: Förenklade redovisningsregler
  SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet
  SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning

LADDA NER
  Kommittédirektiv 2007:132 Ett enklare aktiebolag (pdf 

64 kB)
  Kommittédirektiv 2007:78 Ytterligare förenklingar av 

redovisningsreglerna, m.m. (pdf 115 kB)
  Kommittédirektiv 2007:54 Översyn av vissa frågor om 

skyddet för företagshemligheter (pdf 86 kB)
  Kommittédirektiv 2006:128 Tilläggsdirektiv till 

Utredningen om revisorer och revision; genomförande av  
EG-direktiv m.m. (2006:96) (pdf 52 kB)

  Sammanställning över förslagen i 
Förtroendekommissionens betänkande SOU 2004:47 
Näringslivet och förtroendet (pdf 49 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Bolagsverket
  Europeiska unionens råd
  Kommissionens generaldirektorat för den inre 

marknaden

Regelförenkling i 
Justitiedepartementet

http://regeringen.se/sb/d/9117

  Justitiedepartementets viktigaste åtgärder

Justitiedepartementet har hand om en mycket stor del av 
lagstiftningen och har också ett övergripande ansvar inom 
Regeringskansliet för lagstiftningens kvalitet. Departementet 
ansvarar för lagstiftning inom områdena för statsrätt och allmän 
förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt och straffrätt. 
Departementets bedömning är att den största potentialen för 
regelförenkling ligger inom det civilrättsliga området. Härvid 
berörs särskilt lagstiftningen inom det associationsrättliga 
området.

Justitiedepartementets ansvarsområden
De områden som kan bedömas ha särskilt stor betydelse för 
företagandet - associationsrätten samt redovisning och revision 
- berör ett mycket stort antal företag. Bara antalet aktiebolag 
uppgår till ca 350 000, varav de flesta är relativt små. 
Förenklingar i reglerna om redovisning och revision kan beröra 
ett stort antal ytterligare företag. Ändringar i vissa enskilda 
regler, till exempel inom redovisningsområdet kan komma att 
beröra alla fysiska och juridiska personer som bedriver 
näringsverksamhet. Antalet aktiebolag, ekonomiska föreningar, 
handelsbolag och enskilda näringsidkare överstiger en miljon 
näringsidkare. Till detta kommer stiftelser, ideella föreningar 
med flera som bedriver näringsverksamhet.
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Inriktningen och arten av regelförenklingsarbetet
Förenklingsfrågorna bedrivs inom ramen för traditionellt 
lagstiftningsarbete. De enheter som ansvarar för berörda 
regelverk handlägger sina respektive projekt på det sätt som i 
det enskilda fallet bedöms lämpligast. I detta ligger att bedöma 
inom vilket eller vilka områden arbetet har störst möjlighet att 
leda till förenklingar för företagen.

I vissa fall kan det vara lämpligt att en fråga behandlas inom 
departementet, till exempel i en departementspromemoria. I 
andra fall kan frågan vara av sådant slag att den lämpligast tas 
om hand av en statlig offentlig utredning. Det kan också bli 
aktuellt att mera begränsade frågor lämnas över till redan 
befintliga utredningar.De tjänstemän som deltar i 
utredningsarbetet skall lyfta fram de förenklingsaspekter som 
kan göra sig gällande i de olika utredningarna.

Samråd med näringslivet
De enheter som arbetar med frågor som berör företag har som 
regel olika slag av kontakter med myndigheter, 
näringslivsorganisationer och andra berörda. Det är vanligt med 
samråds- och informationsmöten inom enskilda 
lagstiftningsprojekt eller inför viktigare möten i EU:s 
institutioner. Det förekommer också till exempel att 
näringslivsorganisationer på initiativ av departementet ges 
tillfälle att lämna synpunkter inför det fortsatta 
regelförenklingsarbetet; avsikten är att det slaget av kontakter 
ytterligare ska öka. Andra kontakter sker på initiativ från 
näringslivet.

Vid upprättande av departementspromemorior, 
utredningsdirektiv, lagrådsremisser och propositioner anordnas 
ofta olika slag av hearings och remissmöten i syfte att 
komplettera beslutsunderlaget med synpunkter från bland 
annat näringslivet. Ofta framgår det också av utredningsdirektiv  

att kontakter ska tas även med andra näringslivsorganisationer 
än de som finns representerade i en viss utredning.

Hittills har framförallt det civilrättsliga området bedömts ha 
störst potential för konkret regelförenkling för företagen.

Inkomna förslag hanteras i första hand genom att de tas in i 
nystartade eller befintliga utredningar.

Regeringens handlingsplan för regelförenkling - en 
redovisning av det första steget

Läs mer om regeringens arbete med regelförenklingar.

  Regeringens handlingsplan för regelförenklingar
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Patenträtt
http://regeringen.se/sb/d/9308

  Genpatent
  Frågor och svar om genpatent

Patenträtten är av stor betydelse för framtida 
sysselsättning och tillväxt.

Ett starkt och konkurrenskraftigt patentskydd är en 
förutsättning för livskraftiga företag inom en rad 
industrisektorer. Patenträtten ska samtidigt vara utformad så 
att den ger en rimlig balans mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. Sverige verkar såväl nationellt som i olika 
internationella fora för ett effektivt och balanserat 
patenträttssystem.

Inom EU verkar Sveriger för att det ska skapas ett rättssäkert, 
kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt system för EU-patent.

Delar av lagändringar träder i kraft 1 juli - 
Harmoniserad patenträtt
I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda två 
konventioner på patenträttens område: den reviderade 
europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, 
EPC 2000) och patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, 
PLT).

Genom EPC 2000 har den europeiska patentkonventionen blivit 
mer användarvänlig. Sverige är sedan tidigare anslutet till den 
europeiska patentkonventionen och ett tillträde till EPC 2000 är  
en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att vara det. PLT 

syftar till att förenkla och harmonisera formella krav som ställs 
för patentansökningar och beviljade patent. Konventionen 
underlättar för företag och enskilda att få patentskydd i flera 
länder.

I propositionen föreslår regeringen också att det ska införas en 
ny möjlighet för patenthavare att genom en administrativ 
prövning vid Patent- och registreringsverket begränsa ett patent 
eller få det upphävt i sin helhet. Med stöd av de föreslagna 
bestämmelserna kan en patenthavare rätta till ett patent som 
bedöms vara ogiltigt till viss del och på så sätt undvika en 
ogiltighetstalan vid domstol. Det föreslås också utvidgade 
möjligheter att begränsa ett patent inom ramen för en 
domstolsprövning av patentets giltighet.

Delar av lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2007. Det gäller  
dock inte lagändringar som är föranledda av EPC 2000. Dessa 
lagändringar föreslås träda i kraft den dag regeringen 
bestämmer.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Informationsmaterial: Ändringar i patentlagen
  Prop. 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt
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Skydd av immateriella rättigheter
http://regeringen.se/sb/d/9338
mmateriella rättigheter
  Frågor och svar

I promemorian "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens 
område - genomförande av direktiv 2004/48/EG" (Ds 2007:19) 
lämnas förslag till genomförande av det så kallade civilrättsliga 
sanktionsdirektivet.

Europaparlaments och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 
april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter syftar till att skapa en hög, likvärdig och enhetlig 
skyddsnivå för immateriella rättigheter inom EU. Direktivet 
gäller för alla typer av immateriella rättigheter, det vill säga 
upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt med mera, såväl i fysisk 
som i digital miljö.

Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast 
den 29 april 2006. Svensk rätt uppfyller redan direktivets krav i 
flera avseenden. I några avseenden saknas dock svenska 
bestämmelser som motsvarar direktivets krav och därför 
föreslås nu vissa lagändringar.

I promemorian föreslås bland annat regler som gör det möjligt 
för domstolen att vid vite förelägga den som gjort eller 
medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om 
ursprung och distributionsnät för den intrångsgöranden varan 
eller tjänsten. Ett informationsföreläggande får enligt förslaget 
också meddelas mot bland annat den som i kommersiell skala 
har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk 
kommunikationstjänst, som använts vid intrång.

De föreslagna bestämmelserna innebär bl.a. att en 
Internetleverantör efter beslut i domstol i vissa fall ska vara 
skyldig att ge rättighetshavaren information om vem som har ett 
Internetabonnemang som har använts vid ett 
immaterialrättsintrång. För att få ut informationen måste 
rättighetshavaren lämna in en ansökan till domstol. Om 
domstolen konstaterar att ett intrång har begåtts med hjälp av 
det aktuella abonnemanget kan den besluta att uppgifterna ska 
lämnas ut. Därigenom blir det lättare att ingripa mot olovlig 
fildelning, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av lagliga 
alternativ för spridning av bl.a. film och musik på Internet.

Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2008.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Upphovsmän, patenthavare och 

varumärkeshavare ska få bättre möjligheter att ingripa 
mot intrång i deras rättigheter

  Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immateralrättens 
område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

http://regeringen.se/sb/d/9338
http://regeringen.se/sb/d/9338
http://regeringen.se/sb/d/9341
http://regeringen.se/sb/d/9341
http://regeringen.se/sb/d/7376
http://regeringen.se/sb/d/7376
http://regeringen.se/sb/d/1476
http://regeringen.se/sb/d/1476
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/9305/a/85351
http://regeringen.se/sb/d/8588/a/85357
http://regeringen.se/sb/d/8588/a/85357
http://regeringen.se/sb/d/8588/a/85357
http://regeringen.se/sb/d/8588/a/85357


Rättsväsendet
http://regeringen.se/sb/d/1912

  Mål och budget för rättsväsendet
  Polis
  Åklagare
  Rättsmedicin
  Domstol
  Kriminalvård
  Brottsförebyggande frågor
  Brottsoffer
  Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
  Myndigheter

Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som 
ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet.  
    Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och 
rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska 
brottsligheten och att öka människors trygghet.
    Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till 
rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och 
utredande myndigheterna, dvs. Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt 
Kriminalvården. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som 
knyter an till rättsväsendet som t.ex. Kronofogdemyndigheten.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet
RELATERAT
  Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion

Kriminalvård
http://regeringen.se/sb/d/2386

Kriminalpolitiken ska minska brottsligheten och öka 
människors trygghet. För kriminalvården innebär detta att, 
genom ett långtgående säkerhetstänkande där 
samhällsskyddsaspekter tillmäts stor vikt, förhindra att intagna 
begår brott under straffverkställigheten. Kriminalvården ska 
även tillvarata möjligheterna till påverkan och förändring som 
verkställigheten ger för att minska riskerna för återfall i brott.

Kriminalvårdskommittén fick 2002 i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till en ny, modern kriminalvårdslag som kan svara mot 
kraven på en effektivt och humant bedriven kriminalvård. 
Utredningen skulle särskilt uppmärksamma frågor om hur 
fängelsetiden kan anpassas så att den förebygger återfall i brott 
utan att kraven på säkerhet och samhällsskydd eftersätts. En 
viktig utgångspunkt är att verkställigheten av straff ska bli mer 
individuellt utformad i framtiden. I juni 2005 presenterade 
kommittén sitt betänkande "Framtidens kriminalvård".

Kriminalvården är en viktig arena för samhällets 
narkotikabekämpning. Inom ramen för regeringens nationella 
handlingsplan mot narkotika har kriminalvården tilldelats 
särskilda medel bland annat för att erbjuda missbrukare 
program för motivation och behandling.

Risken för återfall i missbruk och brottslighet är särskilt stor i 
samband med frigivningen. För att möjliggöra en successiv 
övergång från anstalt till frihet med stöd och kontroll från 
kriminalvårdens sida finns det en möjlighet att avtjäna sista 
delen av långa fängelsestraff i hemmet genom 
intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. elektronisk 
fotboja.
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Kriminalvårdens organisation
Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner, ett 
huvudkontor och en transporttjänst. Huvudkontoret leds av 
enregionchef 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
  Prop. 2006/07:127: Några ändringar i 

kriminalvårdslagstiftningen
  Faktablad: Ingripanden mot unga lagöverträdare
  Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare
  SOU 2006:17 Ny häkteslag
  Faktablad: En modernare kriminalvårdslag
  Prop. 2005/06:123 En modernare kriminalvårdslag

EXTERNA LÄNKAR
  Kriminalvården

Myndigheter
http://regeringen.se/sb/d/1912/a/12352

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm Tfn 08 - 401 87 00

  Brottsoffermyndigheten
Box 470, 901 09 Umeå Tfn 090 - 16 57 10

  Domstolsverket (DV)
551 81 Jönköping Tfn 036 - 15 53 00

  Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 820, 101 36 Stockholm Tfn 08 - 762 00 00

  Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm  Tfn 08 - 405 10 00

  Kriminalvården
601 80 Norrköping Tfn 011 - 496 30 00

  Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box, 12256, 102 26 Stockholm Tfn 08 - 401 90 00

  Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall Tfn 060 - 13 46 00

  Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm Tfn 08 - 441 76 00

  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 StockholmTfn 08 - 617 98 00

  Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm Tfn 08 - 453 66 00
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Polis
http://regeringen.se/sb/d/5422

  Polisutbildningen
  Prümfördraget - samarbete för att bekämpa 

brottsli

Justitiedepartementet ansvarar för polisväsendet. 
Departementet svarar för att polisväsendet får förutsättningar 
att uppfylla de krav som regeringen ställer.

Det gör departementet framför allt genom att formulera mål och  
riktlinjer för polisens arbete, medverka i budgetprocessen samt 
följa och analysera verksamheten. Detta gäller både polisens 
verksamhet nationellt och på det internationella planet. 
Departementet eller regeringen har dock inte befogenhet att 
bestämma hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i 
olika ärenden.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för 
polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens 
kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör 
Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och 

ANSVARIGT STATSRÅD  
 Beatrice Ask
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet
RELATERAT
  Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens 

brottsbekämpande verksamhet
  Prop. 2007/08:6 Övergångsbestämmelserna till 

polisdatalagen

  SOU 2007:39 Framtidens polis
  SOU 2007:5 Summa summarum - en fristående 

myndighet för utredning av anmälningar om brott av 
poliser och åklagare

  Prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet
  Prop. 2005/06:138 Personsäkerhet

LADDA NER
  Dir. 2007:185 Vissa polisiära arbetsmetoder (pdf 88 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Rikspolisstyrelsen
  Säkerhetspolisen
  Polishögskolan
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Åklagare
http://regeringen.se/sb/d/4485

  Eurojust

Justitiedepartementet ansvarar för åklagarväsendet och för att 
åklagarväsendet får förutsättningar att uppfylla de krav som 
regeringen ställer på verksamheten. Arbetet bedrivs framför allt 
genom att formulera mål och riktlinjer för åklagarväsendets 
arbete, medverka i budgetprocessen samt följa och analysera 
åklagarverksamheten.

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten har två organisationsnivåer - en central 
ledningsnivå och en lokal, operativ nivå. Den centrala 
ledningsnivån ansvarar för verksamhetsledning, planering och 
samordning av verksamheten samt för strategi- och 
policyfrågor. På den centrala nivån ligger också funktioner som 
tillsyn, rättslig kontroll och överprövningsverksamhet, 
handläggning av tjänstefelsärenden och klagomål mot åklagare.

Som en del av den centrala ledningsstrukturen finns även fyra 
nationella utvecklingscenter - i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå. Verksamheten där fokuserar på rättslig utveckling, 
analys och uppföljning av rättstillämpningen, arbetsmetoder, 
kunskapsuppbyggnad etc. Varje utvecklingscenter ansvarar för 
ett antal brottsområden, ex. specialstraffrätt med inriktning på 
narkotikabrott och smugglingsbrott, eller förmögenhetsbrott, 
övriga brottsbalksbrott, miljöbrott och korruption. Tanken är att 
en betydande kompetens rörande skilda brottstyper ska samlas 
och utvecklas vid respektive center. De nationella 
utvecklingscentren ansvarar också för tillsyns- och 

överprövningsverksamhet inom sina ansvarsområden.

De lokala åklagarkamrarna har ett heltäckande ansvar direkt 
under den centrala myndighetsledningen, och alla åklagare har 
en nationell behörighet.

Ekobrottsmyndigheten och Justitiekanslern
Ekobrottsmyndigheten är en särskild åklagarmyndighet för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet. Vid myndigheten 
arbetar poliser, åklagare och ekonomer tillsammans. 
Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör som i 
åklagarfrågor har ställning som överåklagare.

Ytterligare en myndighet som har vissa åklagaruppgifter är 
Justitiekanslern. Justitiekanslern är ensam åklagare när det 
gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. Till Justitiekanslerns 
ansvarsområde hör också att vara regeringens juridiske 
rådgivare, att utöva tillsyn över myndigheter och deras 
tjänstemän i syfte att kontrollera att lagar och andra 
författningar efterlevs samt att företräda staten i vissa 
rättegångar som rör statens rätt (främst skadeståndsmål). 
Myndigheten har dessutom rätt att överklaga länsstyrelsers 
beslut enligt lagen om allmän kameraövervakning, som en del 
av uppgiften att bevaka enskildas integritet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  SOU 2007:8 Nya förutsättningar för 

ekobrottsbekämpning
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  SOU 2007:5 Summa summarum - en fristående 
myndighet för utredning av anmälningar om brott av 
poliser och åklagare

  SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning 
mellan polis och åklagare

  Prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation

EXTERNA LÄNKAR
  Åklagarmyndigheten
  Ekobrottsmyndigheten
  Justitiekanslern

Hemliga tvångsmedel och 
rättssäkerhet
http://regeringen.se/sb/d/9764

  Hemliga tvångsmedel
  Rättssäkerhet vid användande av hemliga 

tvångsmede
  Nya medel för att stärka rättssäkerheten

I den svenska grundlagen finns bestämmelser som skyddar 
medborgarna mot ingrepp från det allmänna. Bestämmelserna 
har betydelse för vilka hemliga tvångsmedel de 
brottsbekämpande myndigheterna får använda.

Det är av grundläggande betydelse i en demokratisk rättsstat att 
post- och telehemligheten liksom rätten till privatliv och 
korrespondens respekteras. För att samhället ska kunna 
bekämpa brott på ett effektivt sätt är det dock ibland nödvändigt 
att de brottsbekämpande myndigheterna kan använda hemliga 
tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning eller hemlig 
kameraövervakning.

Eftersom användning av hemliga tvångsmedel är ett ingrepp i 
den enskildas personliga integritet är det av största vikt att de 
vidtas med stor urskillning och att riskerna för oriktig 
tillämpning minimeras. De strikta förutsättningarna för hemlig 
tvångsmedelsanvändning framgår alltid av lag. Det är en uppgift 
för allmän domstol att i varje enskilt fall pröva om det finns 
sådana förutsättningar.

Skyddet mot oriktig tillämpning av olika tvångsmedel ligger till 
viss del i att den som är eller har varit utsatt för ett tvångsmedel 
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blir medveten om åtgärden och kan få den prövad av domstol 
eller på annat sätt. Vid användande av hemliga tvångsmedel är 
dock meningen med åtgärden att den enskilde ska vara 
omedveten om åtgärden. Hemlighållandet innebär en ökad risk 
för en oriktig tillämpning av reglerna om hur de hemliga 
tvångsmedlen får användas, och därför måste särskilda system 
för att garantera rättssäkerheten finnas.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Skr. 2007/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig 

teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid 
förundersökning i brottmål under år 2006

  Faktablad: Förstärkt rättssäkerhet vid användandet av 
hemliga tvångsmedel

  Prop. 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier 
vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.

  Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning
  Prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott

Brottmålsärenden
http://regeringen.se/sb/d/1913

  Nåd
  Utvisning på grund av brott
  Abolition
  Förordnande av domstol
  Särskild utlänningskontroll
  Ingripande mot svenskt fartyg
  Åtalstillstånd

Regeringen fattar som enda instans beslut i cirka 1500 
brottmålsärenden varje år.
    Ärendena rör både den nationella straffrätten och den 
internationella straffrätten. Innan regeringen fattar beslut i 
ärendena handläggs de på Justitiedepartementet. Nationella 
brottmålsärenden av den här typen är:
    ▪ abolition,
 ▪ förordnande av domstol,
 ▪ nåd,
 ▪ särskild utlänningskontroll,
 ▪ tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg,
 ▪ utvisning på grund av brott, samt
 ▪ åtalstillstånd.

Brottmålsärenden av internationell karaktär är exempelvis 
utlämningsärenden. Information om internationella ärenden 
finns under rubriken

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet
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Nåd
http://regeringen.se/sb/d/2296

  Hur söker man nåd?
  Skäl och bedömning
  Omvandling av fängelse på livstid
  Utlandsdömda
  Statistik

Regeringen får enligt regeringsformen, en av grundlagarna, 
genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra 
påföljden. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt 
ärende om nåd ska beviljas eller inte. Det finns ingen rätt till 
nåd. Nåd är till för undantagssituationer.

Ett beslut om nåd kan innebära att den dömde befrias från en 
påföljd eller att påföljden i stället bestäms till skyddstillsyn, 
villkorlig dom eller böter.

Regeringen kan även efterge eller mildra annan rättsverkan av 
brott, exempelvis allmän domstols beslut om utvisning på grund 
av brott.

Regeringen kan aldrig ompröva skuldfrågan i brottmålet. Nåd 
kan endast avse en brottmålsdom som vunnit laga kraft. Även 
utländska domar kan omfattas av nåd om den dömde har fått 
verkställigheten av påföljden överflyttad till Sverige.

Skadestånd eller rättegångskostnader som den dömde ska 
betala kan inte bli föremål för nåd. Detsamma gäller för 
straffprocessuella tvångsmedel som t.ex. häktning och 
reseförbud. Frågor om straffverkställighet, som t.ex. 

anstaltsplacering, om verkställigheten kan ske genom 
intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja) eller 
om den dömde kan komma i fråga för någon utslussningsåtgärd 
(frigång, vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång) 
kan inte heller bli föremål för nåd.

Det är Kriminalvården som ansvarar för frågor om 
straffverkställighet. Den som vill veta om fängelsestraffet kan 
avtjänas med fotboja bör alltså vända sig till Kriminalvården 
med sina frågor.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Faktablad: Nåd i brottmål och upphävande av domstols 

beslut om utvisning
  Faktablad: Clemency in criminal cases and cancellation 

of court-issued expulsion orders
  Faktablad: Nåd i brottmål och upphävande av domstols 

beslut om utvisning, på arabiska
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Utvisning på grund av brott
http://regeringen.se/sb/d/2327

  Hur ansöker man om upphävande av 
utvisningsbeslut?

  Skäl och bedömning
  Statistik

Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas 
permanent i Sverige. En utländsk medborgare eller en statslös 
person som döms för ett brott kan av domstolen under vissa 
förutsättningar utvisas ur Sverige på grund av sin kriminalitet.

Bestämmelserna om domstols beslut om utvisning på grund av 
brott finns i 8 kap. utlänningslagen (2005:716). Där anges vad 
som krävs för utvisning och vilka faktorer som kan begränsa 
möjligheten till utvisning. Enligt bestämmelserna får en 
utlänning utvisas för brott som kan leda till fängelse, förutsatt 
att utlänningen döms till ett strängare straff än böter, eller om 
domstolen i brottmålet undanröjer en villkorlig dom eller 
skyddstillsyn som utlänningen har dömts till tidigare. En 
ytterligare förutsättning är att det kan antas att utlänningen 
kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet eller att 
brottet är särskilt allvarligt. Utvisning kan ske för viss tid eller 
på livstid.

De begränsningar som anges rör utlänningens anknytning till 
det svenska samhället. Domstolen ska vid bedömningen särskilt 
beakta utlänningens levnadsomständigheter och 
familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i 
Sverige. Även arbete, bostad och social anpassning liksom 
kunskaper i svenska språket bör inverka på bedömningen.

I fall som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Vid 
bedömningen av om en utlänning ska utvisas på grund av brott 
ska domstolen särskilt beakta om utlänningen har barn i Sverige 
och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, 
hur kontakten dem emellan har varit och hur den skulle 
påverkas av att utlänningen utvisas.

Hänsyn ska också tas till om det finns hinder mot verkställighet 
av utvisningen på grund av risk för dödsstraff, kroppsstraff, 
tortyr eller förföljelse och utlänningen därför inte kan sändas till 
ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att 
utvisningsbeslutet verkställs.

Det finns inga bestämmelser om när frågan om utvisning ska tas 
upp till prövning. Därmed kan såväl åklagaren som domstolen 
avgöra om frågan ska tas upp eller inte. Utvisning på grund av 
brott beslutas emellertid alltid av den domstol som handlägger 
brottmålet.

Regeringen får enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen helt eller 
delvis upphäva en allmän domstols beslut om utvisning på 
grund av brott eller meddela ett tidsbegränsat uppehålls- och 
arbetstillstånd, om det finns hinder mot verkställighet på grund 
av risk för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller förföljelse enligt 
reglerna i 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen, eller om det annars 
finns särskilda skäl för att beslutet inte längre ska gälla.

Regeringens rätt att bevilja nåd omfattar även utvisning på 
grund av brott. Frågan om nåd prövas därför även i sådana 
ärenden.

Regeringen kan vid sin bedömning av utvisningsbeslutet aldrig 
ompröva skuldfrågan i brottmålet.
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ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Faktablad: Nåd i brottmål och upphävande av domstols 

beslut om utvisning
  Faktablad: Clemency in criminal cases and cancellation 

of court-issued expulsion orders
  Faktablad: Nåd i brottmål och upphävande av domstols 

beslut om utvisning, på arabiska

Internationellt rättsligt samarbete
http://regeringen.se/sb/d/1915

  Ansökningar om rättshjälp
  Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
  Delgivning
  Rättslig hjälp i brottmål
  Telefonförhör
  Upplysning om innehållet i utländsk rätt
  Utlämning för brott
  Överförande av lagföring för brott
  Överförande av straffverkställighet
  Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
  Internationella tribunaler och domstolar
  Europeisk arresteringsorder
  Pågående arbeten: Lagstiftning och förhandling 

inom EU
  Lagar, konventioner m.m.

En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga 
samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och 
vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i ärenden 
om
 ▪ internationell rättslig hjälp i brottmål,

 ▪ utlämning för brott,

 ▪ överförande av straffverkställighet,

 ▪ internationellt samarbete som rör lagföring för brott,

 ▪ delgivning i brottmål och civilmål,

 ▪ rättslig hjälp i civila mål och ärenden,
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 ▪ ansökningar om rättshjälp, samt

 ▪ upplysning om innehållet i svensk och utländsk rätt.

Funktionen går under benämningen "Centralmyndigheten".

På de här sidorna tillhandahåller Justitiedepartementet allmän 
information om internationellt rättsligt samarbete. Vi gör vårt 
bästa för att hålla uppgifterna aktuella och korrekta men vi kan 
inte ta ansvar för att informationen i alla fall är korrekt eller 
fullständig.

Den närmare informationen riktar sig framför allt till 
myndigheter.

Kontakta Centralmyndigheten. Adress: Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt 
samarbete (BIRS) Centralmyndigheten 103 39 STOCKHOLM
Tfn: 00 46-8-405 10 00 (vx), 00 46-8-405 45 00 (kansli)
Telefax: 00 46-8-405 46 76 E-post: birs@justice.ministry.se

ANSVARIGT STATSRÅD
  Beatrice Ask

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

RELATERAT
  Faktablad: Internationellt rättsligt samarbete - 

Centralmyndighetens roll
  Ds 2008:1 Sveriges antagande av rambeslut om 

överförande av frihetsberövande påföljder inom 
Europeiska unionen

EXTERNA LÄNKAR
  Lagrummet

Nationell strategi för att möta hotet 
från terrorismen
http://regeringen.se/sb/d/10258

  Avvärja
  Förebygga
  Skydda
  Konsekvenshantering

Att bekämpa terrorism kräver ett stärkt samarbete över 
nationsgränserna och över olika politikområden. I en nationell 
strategi redovisar regeringen vilka åtgärder som ska genomföras 
under mandatperioden och vilka principer som ska vara 
vägledande för arbetet mot terrorism.

Terrorismen i dag
Terrorism är ingen ny företeelse, utan en del av det moderna 
Europas politiska historia. Sedan början på 1990-talet har 
emellertid en ny hotbild vuxit fram såväl i Europa som i andra 
delar av världen. Det nya hotet har en annan karaktär på så sätt 
att det präglas av starka kopplingar till religiös extremism.

Dagens allvarligaste terroristhot mot Europa såväl som globalt 
utgörs av grupper som söker legitimera våldsanvändning med 
hänvisning till extrema uttolkningar av islam. Massvåld och 
förstörelse kan vara ett mål i sig. Civilbefolkningen löper därför 
större risk att drabbas. Det direkta terroristhotet mot Sverige 
och svenska intressen bedöms vara låg, men hotbilden kan 
snabbt förändras. Det som hänt i våra europeiska grannländer 
kan hända även i Sverige.
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Begreppet terrorism rymmer fler företeelser än planering och 
utförande av attentat. Det kan handla om propaganda och 
spridning av våldsbudskap, insamlande av pengar och stöd till 
terroristnätverk, indoktrinering, rekrytering till 
självmordsattentat, utbildning i gerillakrigföring eller 
bombtillverkning.

Strategi mot terrorism
Att bekämpa terrorism kräver ett stärkt samarbete över 
nationsgränserna och över olika politikområden. Sverige har 
anslutit sig till det internationella samarbetet för att bekämpa 
terrorism genom ett aktivt deltagande i EU-samarbetet såväl 
som i det globala samarbetet, bl.a. genom tillträde till en rad 
FN-konventioner och tillämpning av ett flertal FN-resolutioner 
på området.

Ett större terroristattentat i Sverige skulle ställa samhället inför 
mycket stora utmaningar och påfrestningar. Mycket har gjorts 
för att förstärka nationella strukturer och bidra till stärkandet av  
nationella insatser. Hotet om terrorism kommer emellertid att 
finnas kvar under lång tid framöver, och regeringen vill redovisa 
vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden och vilka principer som ska vara vägledande 
för arbetet.

Sverige ska ha en bred beredskap, god samordning och ett 
effektivt resursutnyttjande i bemötandet av terroristhotet. Målet 
är att Sverige ska bli mer effektivt i arbetet med att

 ▪ avvärja,

 ▪ förebygga,

 ▪ skydda mot, och

 ▪ hantera konsekvenser av terroristverksamhet.

De åtgärder som tas upp i strategin presenteras därför under 
rubriker som motsvarar dessa områden.

Integritet och rättssäkerhet
Bekämpningen av terrorism lyfter också fram frågan om 
balansen mellan samhällets behov av säkerhet och den enskildes 
rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Utgångspunkten bör vara att ju allvarligare och mer svårutredd 
brottsligheten är, desto större möjligheter bör finnas att 
använda olika former av tvångsmedel för att bekämpa denna. 
Samtidigt måste hänsyn tas till balansen mellan den totala 
verkan av samtliga sådana åtgärder å ena sidan och de 
konsekvenser som de sammantaget får för integritets- och 
rättssäkerhetshänsyn å andra sidan. Utökade befogenheter kan 
inte komma i fråga utan att också kombineras med tydliga regler 
för utövande och mekanismer för ordentlig efterhandskontroll 
av utövningen. Sedan januari 2008 finns en myndighet med 
uppdrag att utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters 
användning av hemliga tvångsmedel; Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden.

RELATERAT
  Artikel: Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism
  Skrivelse 2007/08:64 Nationellt ansvar och 

internationellt engagemang - En nationell strategi för att 
möta hotet från terrorismen
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Europadomstolen
http://regeringen.se/sb/d/1490/a/91538

  Lagstiftning
  Rättsväsendet
  Brottmålsärenden
  Internationellt rättsligt samarbete
  Strategi för att möta hotet från terrorismen
  Europadomstolen

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen) har utarbetats inom Europarådet. Sedan 
1995 gäller Europakonventionen som svensk lag.

Staternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt 
konventionen kan prövas av den europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Domstolen, som 
ligger i Strasbourg i Frankrike, är också en del av Europarådet. 
Dess avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten.

Vilka slag av klagomål kan domstolen pröva?
Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, 
enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att 
deras fri- och rättigheter enligt konventionen eller något av 
tilläggsprotokollen blivit kränkta. En första förutsättning är att 
den berörda staten är ansluten till konventionen och till 
respektive tilläggsprotokoll. Sverige är anslutet till konventionen 
och till de flesta av tilläggsprotokollen.

Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat 
klaganden personligen och det måste röra en rättighet som 
anges i konventionen eller i något av tilläggsprotokollen. Ett 
klagomål kan inte rikta sig mot en enskild person eller 
organisation utan måste rikta sig mot en stat och det måste 
handla om en fråga för vilken staten kan hållas ansvarig. Man 
behöver inte vara medborgare i den stat som klagomålet riktas 
mot.

Den klagande måste också ha uttömt alla inhemska rättsmedel. 
Det betyder att den som vill klaga till Europadomstolen först 
måste ha försökt få rättelse till stånd inom landet ifråga genom 
att utnyttja de möjligheter som finns att överklaga myndigheters 
och domstolars beslut. I de flesta fall måste den klagande ha fört 
sin sak till den högsta instansen - normalt Högsta domstolen 
eller Regeringsrätten - innan det är möjligt att gå vidare med ett 
klagomål till Europadomstolen.

Ett klagomål måste ha inkommit till Europadomstolens kansli 
inom sex månader från det att det slutliga avgörandet i den 
berörda staten meddelades. Anonyma klagomål tas inte upp till 
prövning. Inte heller sådana klagomål som domstolen redan har 
prövat eller som granskas eller har granskats av något annat 
internationellt organ, till exempel någon av FN:s kommittéer 
som arbetar med mänskliga rättigheter. Domstolen kan även 
pröva så kallade mellanstatliga klagomål som anförs av en 
konventionsstat mot en annan konventionsstat.

Europadomstolens domar
Domstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. 
I domen fastställer domstolen om staten brutit mot 
konventionen eller ej. Domstolen är dock inte någon överinstans 
till nationella domstolar och myndigheter. Den kan alltså inte 
ändra eller undanröja ett beslut fattat av en nationell myndighet 
eller domstol. Om domstolen har funnit att en kränkning av 
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konventionen har ägt rum, kan den döma ut ett skadestånd till 
klaganden.

Mer information
På Europadomstolens webbplats finns ytterligare information 
om Europakonventionen och domstolen, även på svenska. Där 
finns också blankett för klagomål samt uppgifter om hur man 
kommer i kontakt med domstolen.

EXTERNA LÄNKAR
  Europadomstolens webbplats
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Miljö, energi och klimat

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Miljö, energi och klimat. 
http://wimnell.com/omr353g13.pdf (34+61+63+644+656+71)
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Miljö, energi och klimat

http://regeringen.se/sb/d/1583

  EU och internationellt samarbete
  Miljö
  Energi
  Kemikalier och kretslopp
  Klimat
  Vatten och hav

Aktuellt om miljö, energi och klimat

  Förslag om ny trafikinspektionsorganisation överlämnat 

  Andreas Carlgren besöker Kinna 

  Andreas Carlgren besöker Göteborgs hamn 

  Kompletteringar krävs för att regeringen ska pröva 
ansökningarna om gasledning i Östersjön 

  Pressträff om ansökningarna om gasledning i Östersjön 

  Pressavdelning

Miljöbilspremien
Regeringen har från 1 april 2007 infört en miljöbilspremie på 10 
000 kronor för att stimulera efterfrågan på bränsleeffektiva 
bilar och bilar som drivs med förnybara bränslen.

  Frågor och svar om miljöbilspremien
  Nyhetsbrev: Miljöbilar premieras

Senaste publikationer

  Svensk UNEP-strategi perioden 2008-2010  
 Sektorprogram för näring, energi och 
regionalpolitik 

  Reach och miljöbalken 

  Alla publikationer

Vanliga frågor och svar

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren
  Maud Olofsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
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Internationellt miljösamarbete - 
genom EU, regionala och globala 
organisationer
http://regeringen.se/sb/d/1977

  Sveriges miljöpolitik i EU
  Regionalt miljösamarbete
  Globalt miljösamarbete
  Samarbete med enskilda länder
  Konventioner inom miljöområdet

Det internationella miljösamarbetet ökar i betydelse och 
omfattning. Med insikten att många miljöfrågor endast kan 
lösas genom samverkan mellan länder har miljöpolitiken blivit 
alltmer internationell. Internationell samverkan är en grundsten 
i den svenska miljöpolitiken.
      Sverige spelar en aktiv roll i det internationella samarbetet 
för hållbar utveckling och miljö och har anslutit sig till ett stort 
antal regionala och globala konventioner, protokoll samt andra 
överenskommelser till skydd för miljön. Sverige deltar i olika 
samarbeten inom EU, i närområdet, globalt och i samarbete 
med enskilda länder. Att leva upp till åtaganden av 
internationell betydelse och aktivt delta i internationella 
överenskommelser är en viktig del av svensk miljöpolitik och 
medför stora insatser. I synnerhet avser Sverige att stärka sitt 
internationella samarbete för miljö och hållbar utveckling av 
följande skäl:

 ▪ God svensk miljökvalitet: Samverkan mellan länder, 
regionalt och globalt kan bidra till att nå flera av de 
svenska miljökvalitetsmålen.

 ▪ Globalt och regionalt miljöskydd: Sverige har ett ansvar 
för hur de egna produktions- och konsumtionsmönstren 
påverkar miljötillståndet både i andra länder och globalt, 
och för en rättvis fördelning av det globala 
miljöutrymmet.

 ▪ Bättre förutsättningar för de fattigaste: Sverige har ett 
ansvar för att bidra till en bättre miljö för de allra 
fattigaste i världen.

Samarbete med EU
Miljöpolitiken inom EU har stor betydelse för både Sveriges 
miljö och det svenska agerandet internationellt. 
Miljösamarbetet med EU har i huvudsak två syften: att bidra till 
att förverkliga svenska miljökvalitetsmål och att bidra till en god 
europeisk miljö. Tillsammans med övriga EU-länder driver 
Sverige på det globala och regionala miljöarbetet, vilket ger 
Sverige stora möjligheter att föra upp svenska prioriteringar på 
global nivå. Särskilt klimatfrågan är ett exempel på detta.

Regionalt samarbete
Förutom EU deltar Sverige i annat miljösamarbete i 
närområdet, nämligen inom Norden, Barentsregionen, 
Östersjöområdet, Arktis och med länderna i Öst- och 
Centraleuropa. Samarbetets syften och former varierar. 
Samarbetet i Barentsregionen är till exempel inriktat mot 
nordområdena medan samarbetet i Östersjöregionen är inriktat 
på hållbar utveckling (Baltic 21) och inom 
Helsingforskommissionen (HELCOM) på Östersjöns marina 
miljö. Intressegemenskap, likartade miljöförhållanden och en 
likartad syn på de flesta miljöfrågorna bland till exempel 
nordiska länder är en viktig utgångspunkt för att gemensamt 
agera i internationella förhandlingar och på så sätt öka 
inflytandet.
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Sverige deltar också i samarbetet inom FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE).

Globalt miljöarbete
Sverige driver ett aktivt arbete med miljöfrågor globalt, till 
exempel inom FN och OECD. En hållbar ekologisk utveckling 
kan bara åstadkommas genom global samverkan. Hållbar 
produktion och konsumtion måste uppmärksammas i högre 
grad i vår del av världen. Samtidigt måste de fattigaste 
människorna ges stöd till förbättrad livskvalitet och till ett 
hållbart nyttjande av naturresurser.

Sedan Sverige tog initiativ till FN:s första miljökonferens år 
1972 har vi haft en ledande roll i FN:s miljöprogram, UNEP. 
Sverige deltar också aktivt i arbetet med konventioner till skydd 
för miljön. Konventionerna är bindande regler för att till 
exempel hindra klimatförändringar, skydda biologisk mångfald 
och förbjuda användandet av farliga kemikalier.

Samarbete med enskilda länder
Det bilaterala samarbetet (det vill säga samarbete med enskilda 
länder) spelar en betydelsefull roll i det internationella 
miljösamarbetet. Sverige har allt tätare kontakter med 
likasinnade länder för att skapa allianser i det internationella 
miljöarbetet. Bilaterala kontakter syftar också till att påverka 
länder som inte delar Sveriges uppfattning för att försöka hitta 
gemensamma lösningar. Kontakterna äger rum på olika nivåer, 
alltifrån ministerbesök till expertkontakter. Det är särskilt 
angeläget att ha en dialog med nyckelländer som Kina, Indien 
och Ryssland.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
RELATERAT
  Regeringens arbete i EU

Sveriges miljöpolitik i EU
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  Förhandlingarna i rådet för miljö
  Rapporter från rådets möten
  EU:s regler för miljö
  Miljöfrågor under svenska ordförandeskapet 2009

Inom miljöområdet är det särskilt tydligt att det krävs beslut på 
europeisk nivå för att komma tillrätta med miljöproblemen. 
Gränsöverskridande föroreningar måste åtgärdas med 
gränsöverskridande politiska beslut.

EU är den enda internationella organisation som har befogenhet  
att anta omfattande miljöregler som är bindande för 
medlemsländerna. För Sveriges del är det därför viktigt att de 
miljökrav som beslutas gemensamt inom EU lever upp till en 
ambitiös miljöpolitik. Sverige arbetar också för att EU ska vara 
en pådrivande kraft i det globala arbetet för att skydda miljön 
och säkra en hållbar utveckling.

Sverige i EU
Sedan inträdet i EU har Sveriges målinriktade agerande haft 
stor betydelse för utvecklingen av EU:s miljöpolitik. Här är 
några exempel:

 ▪ EU:s strategi för hållbar utveckling antogs vid Europeiska 
rådets möte i Göteborg 2001, under det svenska 
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Hållbar utveckling 
är därmed ett övergripande mål för EU: s arbete. Hållbar 
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utveckling betyder att den nuvarande generationens 
behov uppfylls utan att de kommande generationernas 
förmåga att tillgodose sina behov äventyras.

 ▪ Sverige har verkat för höga ambitioner för reduktionen av 
växthusgaser och för att förstärka EU:s position i de 
globala klimatförhandlingarna.

 ▪ EU:s omfattande kemikalielagstiftning Reach, som 
antogs 2006, har till stora delar tillkommit på svenskt 
initiativ och med hjälp av Sveriges internationellt 
erkända expertis på området. I förhandlingarna har 
Sverige verkat för att stärka konsumenters rätt till 
information och att farliga kemikalier kontinuerligt ska 
bytas ut när forskningen etablerar skonsammare ämnen 
eller metoder (substitution). Sverige fortsätter att driva 
dessa frågor i de globala kemikalieförhandlingarna, där 
Reach ofta står som modell.

 ▪ Sverige var pådrivande i utformningen av EU:s sjätte 
miljöhandlingsprogram, som lägger ramarna för EU:s 
miljöpolitik 2002-2012. Programmet bidrar till att 
miljöhänsyn integreras i alla politikområden och är basen 
för miljödimensionen i EU:s strategi för hållbar 
utveckling.

 ▪ För att skydda havsmiljön har Sverige verkat för att 
skärpa målsättningarna och den bindande karaktären i 
det marina direktiv som EU antog 2007. Sverige har 
också agerat för att minska EU:s fiskekvoter och göra 
fiskenäringen långsiktigt hållbar.

 ▪ Sverige har arbetat mycket aktivt mot försurningen för 
att åstadkomma utsläppsminskningar såväl nationellt 
som internationellt. Ett exempel är EU:s 
försurningsstrategi som togs fram 1997 med hjälp av 
svenska experter och resulterade i ett direktiv om 

nationella utsläppstak. Det svenska internationella 
försurningssekretariatet spelade en viktig roll i arbetet.
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Regionalt miljösamarbete

http://regeringen.se/sb/d/10182

  Nordiskt miljösamarbete
  Arktiska rådet
  Miljösamarbetet i Östersjöregionen
  Miljösamarbetet i Barentsregionen
  Miljösamarbetet i Öst- och Centraleuropa

Sverige deltar aktivt i samarbetet för hållbar utveckling och 
miljö i vårt närområde. Skälen till detta är flera:

 ▪ Länderna har gemensamma problem, till exempel 
övergödningen av Östersjön, som kräver att länderna 
hjälps åt för att åstadkomma resultat.

 ▪ Likasinnade länder kan agera tillsammans internationellt 
och därigenom åstadkomma bättre resultat.

 ▪ Det är viktigt med likartade regler i ett större område för 
att skapa lika och rättvisa villkor för företagen.

 ▪ Alla länder har inte arbetat lika länge med dessa frågor 
som Sverige och vi kan bidra med kunskaper om 
miljöförvaltning och miljöteknik.

Former för samarbete
Formerna för samarbetet varierar beroende på frågeställning 
och länder som deltar. Inom flera regionala samarbetsorgan är 
miljö ett av de viktigaste områdena. Det gäller Nordiska 
Ministerrådet (NMR), Barents Euro Arktiska Råd (BEAC), 
Arktiska Rådet, och FN:s ekonomiska kommission för Europa 

(UNECE).

Sverige har också ett bilateralt samarbete med sina grannländer.  
Grannlandssamarbetet med Ryssland har en särskild budget för 
kärnsäkerhets- och miljösamarbete. Med Ukraina, Moldavien 
samt Georgien har Sverige ett utvecklingssamarbete där 
miljöfrågorna är en viktig del. Sverige arbetar även med 
miljöfrågor tillsammans med andra länder inom internationella 
finansieringsinstitutioner som verkar i området till exempel 
Nordiska investeringsfonden (NEFCO), Nordiska 
investeringsbanken (NIB) och Europeiska utvecklingsbanken 
(EBRD).

Vi har också särskilda regionala miljökonventioner till exempel 
Helsingforskommissionen (HELCOM) om Östersjöns miljö och 
OSPAR som handlar om Nordsjön och Nordostatlanten.

När det gäller hållbar utveckling har länderna ett särskilt 
samarbetsorgan som heter Agenda 21 för Östersjöregionen - 
Baltic 21 som bland annat genomför ett antal projekt för hållbar 
utveckling i regionen. Sverige arbetar också genom EU för att 
uppmärksamma regionens miljöfrågor, bland annat förbereds 
nu en särskild Östersjöstrategi.

RELATERAT
  Samarbete i Östersjöregionen
  Nordiskt samarbete
  Östeuropa, Södra Kaukasien och Centralasien
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Globalt miljösamarbete
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  FN:s miljöprogram, UNEP
  OECD:s miljöarbete
  Miljösamarbete i Antarktis

Sverige är en drivande kraft i olika internationella 
miljöprocesser inom till exempel FN och OECD, samt olika 
internationella miljökonventioner. Global samverkan utgör en 
förutsättning för hållbar utveckling. En stor del av 
miljöproblemen är gränsöverskridande och kräver därmed att 
stater samarbetar på regional och global nivå. Exempelvis kan 
några av de svenska miljökvalitetsmålen endast nås genom 
internationell samverkan.

Eftersom miljöförstöringen hårdast drabbar de fattigaste 
människorna har Sveriges miljöarbete en utgångspunkt i ett 
globalt utvecklingsperspektiv. Det är av stor vikt att skapa bättre 
förutsättningar för de fattigaste inom ramen för den svenska 
politiken för en rättvis och hållbar global utveckling. Sverige 
verkar även för att de fattigaste länderna på olika sätt kan delta i 
det multilaterala miljösamarbetet.

FN
Sverige tog initiativ att föra upp miljöfrågorna på FN-agendan i 
början av 1970-talet. Stockholmskonferensen 1972 blev det 
första stora globala miljömötet i FN:s regi. FN:s miljöprogram, 
UNEP, bildades efter Stockholmskonferensen. Sverige, som var 
en av initiativtagarna, verkar för att stärka UNEP och öka dess 
inflytande och roll som det ledande miljöorganet. UNEP arbetar 
bland annat med att främja internationellt miljösamarbete, 

övervaka miljösituationen i världen och samordna miljöarbetet 
inom FN. Sverige är sedan länge en av UNEP:s 
huvudfinansiärer.

Tjugo år efter Stockholmskonferensen genomfördes Riomötet 
om miljö och utveckling 1992 med antagandet av Agenda 21 - ett  
handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet. Toppmötet 
gav internationellt erkännande till principen om att all 
utveckling ska vara hållbar, vilket innebär att ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorer ska vägas samman vid 
beslutsfattande. Sverige har varit aktivt för uppföljning och 
vidareutveckling av de beslut som fattades. Alla svenska 
kommuner har till exempel beslutat om en lokal Agenda 21.

Sverige var också ett av de ledande medlemsländerna i 
förberedelsearbetet inför världstoppmötet om hållbar utveckling 
i Johannesburg 2002. Uppföljningsarbetet sker i FN:s 
kommission för hållbar utveckling, CSD, i en tvåårig 
arbetscykel. CSD:s arbetsprogram är fastlagt till år 2017.

OECD
I Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) ingår för närvarande 30 länder i den rika delen av 
världen. Sverige deltar på miljöministermöten, vilka äger rum 
var 3-5 år, deltar i arbetet med miljöpolitiska kommittén 
(EPOC) och olika arbetsgrupper, bland annat arbetsgruppen för 
miljögranskningar samt bevakar miljöfrågornas hantering i 
OECD:s övergripande arbete. OECD är en viktig plattform för 
dialog med länder som exempelvis USA och Japan. Det gäller till 
exempel gemensamma handlingslinjer i frågor som hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster, kemikalier, minskning 
av miljöfarliga subventioner och utarbetning av riktlinjer när 
det gäller investeringar med mera.
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Globala miljöfonden (GEF)
GEF är ett viktigt stöd för utvecklingsländerna som deltar i 
verksamheter som rör miljökonventionerna. Det är den främsta 
källan till finansiering av arbetet under miljökonventionerna, 
och Sverige bidrar under perioden 2007-2010 med 850 miljoner 
kronor till fonden. Miljödepartementet har en viktig roll när det 
gäller styrning av prioriteringar inom och mellan arbetet med 
olika miljökonventioner.

De globala miljökonventionerna spelar en central styrande roll. 
Sverige ger hög prioritet åt de globala konventionerna om 
biologisk mångfald, klimat samt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

EXTERNA LÄNKAR
  FN:s miljöprogram, UNEP
  OECD
  Globala miljöfonden, GEF

FN:s miljöprogram, UNEP
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  FN:s miljöprogram, UNEP
  Styrelse- och miljöministermöte 5-9 februari 2007

UNEP står för United Nations Environment Programme och 
kallas på svenska FN:s miljöprogram. Sverige var en av 
initiativtagarna till att UNEP bildades av FN:s 
generalförsamling år 1972.

FN:s miljöprogram UNEP arbetar med att:
 ▪ främja internationellt miljösamarbete,

 ▪ samordna och ge vägledning för miljöverksamhet inom 
FN-systemet och övervaka genomförandet,

 ▪ övervaka miljösituationen i världen och peka ut de mest 
prioriterade miljöfrågorna,

 ▪ bidra till att miljökunskap från vetenskapliga och andra 
professionella grupper förvärvas, utvärderas och sprids,

 ▪ ge policy- och kapacitetsutvecklande rådgivning åt 
regeringar, regionala organ och andra organisationer i 
miljöfrågor,

 ▪ hålla uppsikt över hur internationella miljöåtgärder 
påverkar utvecklingsländer och vilka kostnader det 
orsakar, och

 ▪ utveckla den internationella miljörätten.

UNEP har ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. 
Denna uppgift har på senare år, inte minst efter 
världstoppmötet i Johannesburg år 2002, vuxit till att också 
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omfatta samverkan inom FN-systemet kring miljödimensionen 
av hållbar utveckling. UNEP arbetar också för att främja 
integrering av miljöhänsyn i utvecklingsarbetet, genom att 
samverka med andra multilaterala organisationer.

Särskilt viktigt för att bidra till integrering av miljöhänsyn i 
ekonomisk och social politik är UNEP:s samarbete med FN:s 
utvecklingsprogram, UNDP, och Världsbanken. Tillsammans 
med UNDP har UNEP ett program om miljö och utveckling, the 
UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative (PEI). Det 
handlar om att bistå utvecklingsländer med finansiellt och 
tekniskt stöd för att bygga kapacitet för deras miljöarbete. 
UNEP medverkar också i ett initiativ för miljö och säkerhet, 
ENVSEC, tillsammans med UNDP, NATO och flera andra 
organisationer.

UNEP deltar i arbetet med att reformera FN:s närvaro på 
landnivå för att organisationen ska agera mer samstämmigt. Ett 
pilotarbete pågår som kallas "One UN" och UNEP medverkar i 
alla åtta pilotländer. Detta är också ett sätt att stärka 
integrationen av miljö i fattiga länders utvecklingsplaner, men 
även ett sätt för UNEP att utveckla sin samverkan med andra 
FN-organ.

Den internationella miljöförvaltningen är i nuläget splittrad och 
saknar en samlande kraft. Till exempel finns idag cirka 500 
internationella miljöavtal. Sverige anser att UNEP:s roll är att 
vara denna samlande kraft och organisationen behöver därför 
kapacitet att på ett fullgott sätt möta de behov som finns. 
Sverige arbetar därför inom EU och internationellt för att stärka 
UNEP. Det pågår också reformer inom UNEP för att göra 
organisationen mer relevant och effektiv. Sverige har varit starkt 
pådrivande i det arbetet.

UNEP:s organisation
UNEP rapporterar till FN:s generalförsamling genom FN:s 
ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Generalförsamlingen 
väljer dess styrelse. Styrelsen, som består av 58 medlemsländer, 
väljs för fyra år i taget. Den har ordinarie styrelsemöte i Nairobi 
vartannat år. Sedan år 2000 utgörs en del av styrelsemötet av 
ett policyforum för världens miljöministrar, Global Ministerial 
Environment Forum (GMEF).

Vid huvudkontoret i Nairobi samråder verkställande direktören 
och hans sekretariat fyra gånger om året med De ständiga 
representanternas kommitté (CPR). CPR består av företrädare 
för alla medlemsstater. Verkställande direktör är sedan våren 
2006 Achim Steiner från Tyskland.

Sverige en av de största bidragsgivarna
Den största andelen av UNEP:s samlade intäkter utgörs av 
frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Medlemsstaterna ger 
bidrag till FN:s miljöfond, som finansierar genomförandet av 
UNEP:s arbetsprogram. Arbetsprogram och budget beslutas av 
medlemsstaternas miljöministrar. Miljöfondens budget är 152 
miljoner dollar för 2008-2009. De flesta medlemsstater ger 
också ytterligare bidrag för att stödja särskilda delar av UNEP:s 
verksamhet.

Sverige arbetar för att alla utvecklade länder på sikt ska betala 
minst sin andel enligt FN:s ordinarie fördelningsnyckel och att 
betydligt fler utvecklingsländer ska bidra än som är fallet i dag. 
Det svenska bidraget till miljöfonden är drygt 27 miljoner 
kronor för 2008. Sverige ger vanligtvis ungefär lika mycket till 
särskilda delar av UNEP:s verksamhet, till exempel för arbete 
med hållbar konsumtion och produktion, kemikalier och 
havsmiljö. Sverige hör till de tio största bidragsgivarna.



UNEP är tillsammans med UNDP och Världsbanken 
genomförande organisationer för den globala miljöfonden, GEF. 
Med medel från den globala miljöfonden genomför UNEP 
projekt som syftar till att skydda den globala miljön inom 
områdena klimat, ozonskikt, biologisk mångfald, kemikalier, 
havsmiljö, vatten och ökenspridning.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Svensk UNEP-strategi perioden 2008-2010

EXTERNA LÄNKAR
  UNEP:s webbplats
  UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative
  ENVSEC
  Globala miljöfonden, GEF
  FN:s webbplats

Samarbete med enskilda länder
http://regeringen.se/sb/d/10270

  Bilateralt miljösamarbete med Indien

Det bilaterala samarbetet (det vill säga samarbete med enskilda 
länder) spelar en betydelsefull roll i det internationella 
miljösamarbetet.

Sverige har allt tätare kontakter med likasinnade länder för att 
skapa allianser i det internationella miljöarbetet. Bilaterala 
kontakter syftar också till att påverka länder som inte delar 
Sveriges uppfattning för att försöka hitta gemensamma 
lösningar. Kontakterna äger rum på olika nivåer, alltifrån 
ministerbesök till expertkontakter. Det är särskilt angeläget att 
ha en dialog med nyckelländer som Kina, Indien och Ryssland.
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Bilateralt miljösamarbete med 
Indien
http://regeringen.se/sb/d/10228

  Intervju med miljöminister Andreas Carlgren
  Kalendarium i Indien
  Reportage om näringslivsdelegationens aktiviteter

Regeringen har för avsikt att stärka aktörssamverkan på bland 
annat miljöområdet med de mer utvecklade 
utvecklingsländerna, däribland Indien. Det finns en mycket stor 
potential för ett ömsesidigt värdefullt samarbete med Indien på 
policynivå, i ett institutionellt miljösamarbete, inom miljöteknik 
och forskning. Miljöminister Andras Carlgren besöker Indien 
den 4-8 februari 2008 tillsammans med en 
näringslivsdelegation.
Den nuvarande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Indien antogs av regeringen i mars 2005 och gäller för perioden 
2005 till december 2009. Något "stat-till-stat-samarbete" 
förekommer inte utan insatserna kanaliseras via svenska och 
indiska NGO:s (Non Governmental Organizations) och 
multilaterala organisationer som Världsbanken och FN.       
    Utvecklingssamarbetet är enligt strategin inriktat på 
samarbete mellan svenska och indiska aktörer inom bland annat 
miljö- och vetenskapligt samarbete.
    I enlighet med regeringens beslut i augusti 2007 om en 
fokusering av Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete kommer 
samarbetet med Indien under de närmaste åren att 
vidareutvecklas till ett selektivt samarbete inom prioriterade 
områden. Miljöfrågor kommer ytterligare att betonas i det 
fortsatta samarbetet med Indien. Det finns en mycket stor 
potential för ett ömsesidigt värdefullt samarbete med Indien 

bland annat på policynivå, i ett institutionellt miljösamarbete, 
inom miljöteknik och forskning.

Besöket den 4-8 februari
Miljöminister Andreas Carlgrens besök i Indien syftar bland 
annat till att fördjupa diskussionen om ett miljösamarbete. En 
näringslivsdelegation med ett 30-tal företag inom 
miljötekniksektorn medverkar under besöket. Det är den största  
medföljande näringslivsdelegation med miljöinriktning hittills 
vid ett statsrådsbesök. Läs en intervju med Andreas 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Andreas Carlgren i klimatsamtal om 

internationella förhandlingarna i Indien
  Pressmeddelande: Sverige utvecklar miljösamarbetet 

med Indien
  Pressmeddelande: Andreas Carlgren med 

miljöteknikdelegation i Indien
  Tal på engelska: Speaking notes at Sustainable mobility, 

India
  Tal på engelska: Speaking notes at the Swedish Trade 

Council seminar "Environmental technology for 
sustainable urban development", India New Delhi, 4th 
february

  Tal på engelska: Speech by HE Andreas Carlgren 
Addressing Climate Change: Vision 2050

EXTERNA LÄNKAR
  Exportrådets information om den svenska 

miljöteknikdelegationen
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Konventioner inom miljöområdet
http://regeringen.se/sb/d/3830

  Århuskonventionen

Det finns mer än hundra miljökonventioner. Var och en av dem 
utgör på något sätt en förutsättning för en miljömässigt hållbar 
utveckling.
Internationella miljökonventioner
Sedan FN:s första stora internationella miljökonferens ägde rum  
i Stockholm 1972, har ett omfattande internationellt 
miljösamarbete byggts upp på olika nivåer och i olika former. I 
vissa fall har redan befintliga organisationer, däribland OECD, 
FAO, UNESCO och FN:s regionala ekonomiska kommissioner, 
tagit upp skydd av miljö och naturresurser som en del av sina 
ordinarie arbetsprogram. I andra fall, och speciellt då det gällt 
att få till stånd lagligt bindande regler och åtaganden, har man 
ofta valt att förhandla fram speciella avtal, konventioner, som 
gemensam bas för det fortsatta samarbetet.

Det finns en internationellt överenskommen dagordning för 
arbetet med de globala miljöfrågorna. Dess viktigaste uttryck är 
de olika konventioner som rör miljön, det som i dagligt tal 
brukar kallas de multilaterala miljöavtalen (Multilateral 
Environmental Agreements eller MEA:s). Varje konvention ger 
stöd för vissa, bestämda utvecklingsområden genom att lyfta 
fram relevanta miljöfrågor och ge underlag för en gemensam 
syn på de aktuella frågorna.

Multilaterala miljöavtal
De områden som behandlas i de multilaterala miljöavtalen är av 
grundläggande betydelse för fattiga kvinnors, mäns och barns 
möjligheter att försörja sig. En överdriven användning av 

bekämpningsmedel skadar produktionen av livsmedel och är 
farlig för människors hälsa. Förlusten av våtmarker undergräver 
möjligheterna att skaffa inkomster och livsmedel, berövar 
länder en viktig resurs för vattenrening och kan leda till 
oönskade översvämningar. Klimatförändringen leder till mer 
våldsamma och oförutsägbara klimatmönster som kan skada 
grödor och infrastruktur och som också kan förorsaka både 
översvämningar och torka. Exemplen på sambanden mellan 
miljöförstöring och fattigdom är nästan oändligt många.

Alla parter till de multilaterala miljöavtalen har ett ansvar för att 
genomföra överenskomna åtgärder. Liksom övriga utvecklade 
länder som anslutit sig till konventionerna har Sverige också ett 
ansvar att hjälpa anslutna utvecklingsländer i detta arbete.

Konventioner är internationellt överenskomna lagar
Konventioner är i princip internationellt överenskomna lagar. 
Men de är också arenor för politiska diskussioner och 
vidareutvecklingen av konventioner genom ändringar och 
tilläggsprotokoll.

Partskonferenser
Partskonferenser äger ofta rum i utvecklingsländer, vilket bidrar 
till att öka intresset för de aktuella konventionerna och 
miljöfrågorna. En stark uppslutning bland 
regeringsrepresentanter och NGO:s från jordens alla regioner 
väcker både allmänhetens och mediernas intresse.

Konferenserna ger också naturliga möjligheter för svenska 
regeringsföreträdare att knyta kontakt med representanter för 
samarbetsländer och få en känsla för hur och när 
miljökonventioner kan aktiveras i utvecklingssamarbetet.
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Globala miljöfonden
Varje konvention har sin mekanism för ekonomiskt stöd till 
utvecklingsländerna. Globala miljöfonden (Global Environment 
Facility, GEF) spelar en central roll.

Globala miljöfonden är den största bidragsgivaren till 
utvecklingsländer som deltar i verksamheter som rör 
miljökonventionerna. GEF samarbetar nära med bl a 
Världsbanken, UNDP och UNEP

Öppenhet och samarbete i arbete med 
miljökonventioner
En kultur av öppenhet och samarbete har vuxit fram i arbetet 
med miljökonventionerna. Under de förberedande skedena hålls 
utfrågningar i många länder med bland annat olika intressenter. 
Sedan deltar ofta företrädare för olika enskilda organisationer 
(non-governmental organisations eller NGO:s) i själva 
förhandlingsskedet. Det gäller också partskonferenserna, som 
hålls varje eller vartannat år, för att följa upp och vidareutveckla 
konventionsarbetet.

Trots att NGO:s officiellt endast är observatörer finns i 
allmänhet ett visst utrymme som kan utnyttjas av kunniga och 
drivande organisationer med ett brett stöd. De regelbundna 
rapporter som deltagande länder måste lämna är också 
offentliga, vilket understryker konventionernas demokratiska 
karaktär.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina 

miljö - HELCOM
  Konventioner inom kemikalieområdet

  Klimat och klimatkonventionen
  Läs om UNEP på regeringens webbplats

EXTERNA LÄNKAR
  Naturvårdsverkets information om miljökonventioner
  UNEP:s webbplats om konventioner
  Klimatkonventionen (UNFCCC)
  Koneventionen om biologisk mångfald (CBD)
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Miljö
http://regeringen.se/sb/d/5749

  Miljökvalitetsmålen
  Miljö och hälsa
  Naturvård och biologisk mångfald
  Forskning och miljöövervakning
  Miljölagstiftning
  Miljöanpassad offentlig upphandling

Sverige ska vara en ledande förebild för ett modernt samhälle 
som är miljöanpassat och byggt på hållbara resurser. 
Regeringens politik skapar tillväxt i samklang med jordens 

ANSVARIGT DEPARTEMENT

  Miljödepartementet
Regeringskansliet

Miljökvalitetsmålen
http://regeringen.se/sb/d/2055

  Strategier och roller i miljömålsarbetet

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. 
I november 2005 lades miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och 
djurliv" till de 15 som man antagit redan i april 1999. De 16 
nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda 
till år 2020.

Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och delmålen kan 
beskrivas som att miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd 
som miljöarbetet ska sikta mot, medan delmålen anger 
inriktning och tidsperspektiv i det konkreta miljöarbetet. Vad 
varje miljökvalitetsmål innebär i ett generationsperspektiv 
återges i ett antal punkter i anslutning till varje 
miljökvalitetsmål.

De 16 miljökvalitetsmålen är:

 ▪ Begränsad klimatpåverkan

 ▪ Frisk luft

 ▪ Bara naturlig försurning

 ▪ Giftfri miljö

 ▪ Skyddande ozonskikt

 ▪ Säker strålmiljö

 ▪ Ingen övergödning

 ▪ Levande sjöar och vattendrag
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 ▪ Grundvatten av god kvalitet

 ▪ Hav i balans, levande kust och skärgård

 ▪ Myllrande våtmarker

 ▪ Levande skogar

 ▪ Ett rikt odlingslandskap

 ▪ Storslagen fjällmiljö

 ▪ God bebyggd miljö

 ▪ Ett rikt växt- och djurliv.

Ett gemensamt uppdrag
Miljömålsarbetet är ett gemensamt uppdrag där olika aktörer 
måste ta sitt ansvar. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 
organisationer, näringsliv och enskilda är 
alla viktiga aktörer i miljömålsarbetet.

Miljöprioriteringarna i EU
Eftersom föroreningar är gränsöverskridande spelar 
miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll för möjligheterna att nå 
de svenska miljökvalitetsmålen. Den förra Regeringen har 
bestämt att Sverige särskilt ska prioritera fyra miljöpolitiska 
områden inom EU de kommande åren:

- klimatpolitik och luftföroreningar, 
- en ny kemikaliepolitik,
- naturresurser och biologisk mångfald,
- marin miljö.
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  Sammanfattning av Svenska miljömål - ett gemensamt 

uppdrag, proposition 2004/05:150
  Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag, proposition 

2004/05:150
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Miljö och hälsa
http://regeringen.se/sb/d/2528

  Tillgång till grönområden och möjlighet till 
friluftsliv

  Strålskydd
  Remiss -sammanläggning av SSI och SKI
  Remissvar

Den miljörelaterade ohälsan på grund av luftföroreningar har i 
allmänhet minskat genom skärpta krav på utsläpp från 
industrier, förbränningsanläggningar och trafik. Många problem  
kvarstår dock som kan medföra hälsorisker för befolkningen. 
Nya problem har också tillkommit till exempel genom den 
ökade användningen av kemikalier i olika produkter som kan 
spridas i miljön. Fortsatt arbete med åtgärder och bevakning av 
utvecklingen är därför nödvändigt.

Politikområdet miljö och hälsa är idag mycket uppmärksammat, 
och det berör såväl den sociala politiken som miljöpolitiken i 
Sverige.

Delområdena inom miljö och hälsa är:
 ▪ Luftföroreningar

 ▪ Kemikalieanvändning

 ▪ Buller

 ▪ Inomhusmiljö

 ▪ Tillgång till grönområden och möjlighet till friluftsliv

De nationella miljökvalitetsmål som berörs är därmed i första 
hand Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö även om 
flera av de andra miljömålen också innehåller direkta eller 
indirekta hälsoaspekter. Det finns också en koppling till några 
av de nationella målområdena för folkhälsan, speciellt Sunda 
och säkra miljöer och produkter, Ökad fysisk aktivitet och Goda 
matvanor och säkra livsmedel. 

Berörda departement och myndigheter
Det är flera departement som arbetar med området Miljö och 
hälsa. Förutom Miljödepartementet är det främst 
Socialdepartementet men även Näringsdepartementet och 
Jordbruksdepartementet som arbetar med frågorna.

Centrala myndigheter som arbetar med miljö- och hälsofrågor 
är till exempel Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Boverket, Socialstyrelsen, Livsmedelverket och Statens 
Folkhälsoinstitut. Regionala och lokala myndigheter som 
länsstyrelser och kommuner berörs förstås också. 

Bland forskningsinstitutioner är Institutet för Miljömedicin 
(IMM) en given kontakt.
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Naturvård och biologisk mångfald
http://regeringen.se/sb/d/2825

  Bioteknik och genetiskt modifierade organismer

Naturvårdens ursprungliga uppgift att skydda värdefulla 
områden och arter har utvidgats under årens lopp. Under det 
senaste decenniet har bevarandet av biologisk mångfald fått en 
framträdande plats i naturvårdsarbetet. På olika sätt samspelar 
naturvården med andra politikområden.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är 
av grundläggande betydelse för människans livsvillkor. 
Skogarna, kusterna, vattendragen, grundvattnet - alla är de 
viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling.

Exempel på orsakssamband är att yngelplatser för många fiskar 
försvinner när kustlandskap och stränder förstörs. När skogar 
skövlas störs också vattenbalansen. När växtligheten förstörs i 
städerna minskas också kapaciteten att rena luften.

Konventionen om biologisk mångfald är ett bindande avtal om 
bevarande och uthålligt nyttjande av biologisk mångfald. Arters 
livsmiljöer måste bevaras och nyttjandet av biologiska resurser 
ska ske på ett hållbart sätt. Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet arbetar för att alla berörda 
sektorer ska delta i detta arbete.

Nätverket Natura 2000
Natura 2000 är EU:s ekologiska nätverk för skydd av ur 
naturvårdssynpunkt värdefulla miljöer. Regeringen beslutar om 

vilka områden som bör ingå i nätverket och Naturvårdsverket 
samordnar det svenska arbetet med Natura 2000.

Länsstyrelserna har en viktig uppgift i att ta fram 
bevarandeplaner för varje Natura 2000-område och i den 
processen kontakta markägare och andra berörda för samråd 
om planerna. I Sverige har nära 4 000 områden valts ut till 
Natura 2000-nätverket. Cirka 60 procent av dem är redan idag 
skyddade som naturreservat eller nationalpark.

Rovdjurspolitik
Det övergripande målet för Sveriges rovdjurspolitik är att 
svenska staten tar ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och 
kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva 
kvar i den svenska faunan. Detta innebär att det ska finnas 
livskraftiga bestånd och att de ska kunna sprida sig till, för dem, 
naturliga områden.

Alla de aktuella rovdjursarterna kan orsaka skador på tamdjur. 
Därför finns rättigheter att försvara sina tamdjur vid angrepp av  
rovdjur. Rättigheter som utvidgades under år 2006 beträffande 
tamdjur i hägn och nyligen även beträffande tamdjur utanför 
hägn. Djurägare får även bidrag till olika förebyggande åtgärder 
och ersättning för tamdjur som skadats eller dödats av rovdjur.

För att förbättra såväl samexistensen mellan människor och 
stora rovdjur som kunskapen om rovdjuren genomförs ett antal 
åtgärder.

Rovdjursakutgrupper för snabba åtgärder
Rovdjursakutgrupperna påbörjade sin verksamhet under år 
2006 i Värmland och Dalarna. Dessa leds och utvecklas av 
länsstyrelserna. Grupperna, som även kan verka i angränsande 
län, ska snabbt rycka ut vid rovdjursangrepp eller när 
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människor på annat sätt har problem med stora rovdjur i sin 
närhet.

Förstärkning av länsstyrelsernas arbete med 
rovdjursförvaltning
Med växande stammar av rovdjuren har länsstyrelsernas arbete 
med rovdjursfrågor blivit alltmer omfattande. Särskilt påtagligt 
har detta varit i områden där antalet vargar och vargrevir ökat. 
11 länsstyrelser har med anledning av detta fått en förstärkning 
av sina anslag med början år 2007.

Utveckling av rovdjursförebyggande åtgärder
För att nå en acceptans för de ökande rovdjursstammarna måste 
det finnas möjlighet till en säker djurhållning även i de områden 
där det finns många rovdjur. Viltskadecenter vid Grimsö 
forskningsstation arbetar med utveckling av olika förebyggande 
åtgärder mot rovdjursangrepp. Det handlar exempelvis om ett 
intensifierat arbete med att göra jakthundar "vargrena" och 
utvecklingen av sändare på tamdjur.

Information om rovdjur
För år 2007 får Naturvårdsverket 5 miljoner kronor extra att 
fördela för rovdjursinformation. Regeringen har angett särskilda 
villkor vad gäller tilldelning av medel till landets rovdjurscentra.

Utredningen om de stora rovdjuren
En utredning om de stora rovdjuren tillsattes 2006. Uppgiften 
är att redovisa och analysera utvecklingen samt lämna förslag 
till åtgärder. Utredningen skall redovisa intressekonflikter och 
väga dem mot möjliga förebyggande och andra åtgärder. 
Utredningen skall redovisa sitt betänkande 1 december 2007.
Skydd av skogsmark
Skogsbruket har en avsevärd inverkan på Sveriges biologiska 
mångfald samtidigt som skogen är en viktig källa till förnybara 

råvaror. Värdefulla naturskogar och andra skyddsvärda biotoper  
hotas av avverkning men även av luftföroreningar av skilda slag. 
I dag utnyttjas cirka 95 procent av den produktiva skogsmarken 
för skogsbruk. Cirka 3,6 procent av den produktiva 
skogsmarken är skyddad som nationalpark, naturreservat eller 
biotopskyddsområde. En stor del av dessa skyddade områden 
ligger fjällnära. Nedanför gränsen för fjällnära skog är andelen 
endast cirka 0,8 procent. De som brukar skogen ett stort ansvar 
för att verksamheten utförs på ett för miljön riktigt sätt. 
Skogsbruket förvaltar en förnybar resurs av stor betydelse både 
för oss människor och för växter och djur.

Hushållning med mark och vatten i 
samhällsplaneringen
De nationella miljökvalitetsmålen ska fungera som vägledning 
vid fysisk planering och samhällsbyggande. Plan- och 
bygglagstiftningen ger, tillsammans med miljöbalken, 
förutsättningar för planering och för prövning av bevarande 
samt exploatering av mark och vatten.

Miljödepartementet behandlar frågor om att inrätta ytterligare 
nationalparker och nationalstadsparker, behovet av ytterligare 
skydd av älvar med stöd av miljöbalkens fjärde kapitel, samt 
miljöanpassad lokalisering av vindkraft på land och till havs.

Departementet arbetar också med åtgärder för en hållbar 
utveckling i fjäll och skärgårdar och med miljöanpassning av 
infrastrukturplaneringen. Miljödepartementet bereder även 
överklaganden av bland annat detaljplaner och bygglov. 

Helhetssyn på vatten
Förberedelser pågår för att genomföra EU:s ramdirektiv för 
vatten, både inom EU och i Sverige. Det innebär ett integrerat 
synsätt på förvaltning av avrinningsområden över de 
administrativa gränserna. Åtgärdsprogram och 



förvaltningsplaner håller på att tas fram. Syftet med dem är att 
nå miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Arbetet med att 
genomföra ramdirektivet kommer att vara ett av de viktigaste 
instrumenten för att uppnå miljökvalitetsmålen för vatten.

Många olika aktörer
Naturvårdsverket, en rad centrala sektorsmyndigheter och läns- 
och skogsstyrelser har ett övergripande ansvar på central och 
regional nivå. Kommunerna har en ytterst viktig roll när det 
gäller bland annat områdesskydd och fysisk planering.

Därtill kommer stora och små organisationer som gör värdefulla 
insatser för natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv. 
Engagemang från till exempel fiskevårdsföreningar, ideella 
kulturmiljöorganisationer, byalag och andra intressegrupper har 
också stor betydelse för naturvården tillsammans med 
markägare, brukare, företag och enskilda individer.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Frågor och Svar
  Vanliga frågor och svar om skogsskydd

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om biologisk mångfald på Naturvårdsverkets 

webbplats
  Läs mer om Natura 2000 på Naturvårdsverkets 

webbplats
  Läs mer om Utredningen om de stora rovdjuren

Forskning och miljöövervakning
http://regeringen.se/sb/d/3057

  Bioteknik och genetiskt modifierade organismer

Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss kunskaper om 
tillståndet i miljön, hur miljöproblemen ska lösas och om 
åtgärder resulterar i förbättringar.

Forskning
Forskningen för ekologisk hållbarhet är tvärvetenskaplig. Den 
omfattar inte bara naturvetenskap och teknik utan också 
ekonomi, samhällsvetenskap, kultur och livsstilsfrågor. 
Resultaten av forskningen ligger till grund för miljöpolitiken och 
de åtgärder som görs i samhället. 2001 inrättades ett nytt 
forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Formas, med Miljödepartementet som huvudansvarigt 
departement. Det områdesinriktade forskningsrådet ska stödja 
forskning om och för en hållbar samhällsutveckling.

Miljöövervakning
Tillståndet i miljön måste övervakas genom mätningar och 
inventeringar. Genom provtagning och analys av luft, vatten, 
mark och levande material får vi nödvändiga kunskaper om hur 
tillståndet i miljön utvecklas. För den nationella 
miljöövervakningen ansvarar Naturvårdsverket. Det finns även 
ett miljömålsråd som är knutet till Naturvårdsverket och som 
arbetar med uppföljning och utvärdering av utvecklingen mot 
miljökvalitetsmålen. Departementet får också underlag på andra 
sätt, från detaljerade inventeringar i fält till bilder från satelliter 
som ger oss information om miljösituationen och om den 
biologiska mångfalden. En viktig del av miljöövervakningen är 
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att följa de gränsöverskridande miljöföroreningarna. Resultaten 
används som underlag vid förhandlingar om internationella 
konventioner.

Berörda myndigheter och organisationer
Myndigheter som bidrar till miljöforskning och 
miljöövervakning är Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande, Formas, Naturvårdsverket, SMHI samt 
organisationerna stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
och IVL Svenska miljöinstitutet AB.
Därutöver bedriver Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
miljöövervakning genom en fortlöpande miljöanalys vid sidan 
om forskning och undervisning.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
  Utbildningsdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Naturvårdsverket
  SMHI
  Formas
  Mistra
  IVL Svenska miljöinstitutet
  SLU

Energi
http://regeringen.se/sb/d/2415
http://regeringen.se/sb/d/5494

  Energipolitik
  Budget för energipolitiken
  Frågor och svar
  Biodrivmedel
  Elmarknad
  Förnybar energi
  Kärnkraft
  EU och internationellt samarbete

"Energifrågorna i kombination med klimatförändringarna är 
avgörande utmaningar. De globala miljöutmaningarna och 
klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela 
världen och måste få större uppmärksamhet. Sveriges 
miljöarbete ska vägledas av ambitiösa miljö- och klimatmål, och 
följas av tydliga handlingsplaner. Kraftfulla åtgärder för att 
möta klimatförändringarna ska genomföras inom transport-, 
bostads- och industrisektorn".

Ur regeringsförklaringen den 6 oktober 2006

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
  Näringsdepartementet
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Elmarknad
http://regeringen.se/sb/d/2420

  Månadsvis avläsning av elmätare
  Nya regler om leveranssäkra elnät och 

kompensation
  Nätfrågor

Den 1 januari 1996 omreglerades den svenska elmarknaden. 
Konkurrens infördes på produktion av och handel med el. 
Nätverksamheten fortsatte vara ett reglerat monopol. Syftet 
med avregleringen var bland annat att införa valfrihet för 
elanvändarna och skapa förutsättningar för en ökad pris- och 
kostnadseffektivitet inom elförsörjningen.

Nord Pool är en gemensam handelsplats för el i Norge, Finland, 
Danmark och Sverige. Omkring en tredjedel av elen säljs via 
elbörsen och resterande del säljs genom bilaterala avtal. 
Aktörerna på råkraftsmarknaden kan välja mellan Nord Pool 
och bilaterala avtal när de väljer hur de skall avsätta respektive 
anskaffa den el de behöver. Nord Pool spot är dock referenspris i 
flertalet avtal.

Genom att de nordiska länderna i allt högre grad kommit att 
bilda en gemensam marknad bör produktion av el ses i ett 
nordiskt perspektiv. Den nordiska elförsörjningen baseras på 
vattenkraft, kärnkraft, kolkondens samt kraftvärme i 
fjärrvärmenäten och industrin. Därtill finns en mindre mängd 
oljekondenskraft, gasturbiner samt vindkraft.

Till skillnad från marknaderna för produktion och råkraft är 
elhandeln i huvudsak fortfarande en nationell marknad. 

Enskilda elleverantörer agerar i huvudsak på de nationella 
marknaderna även om de större företagen är verksamma som 
elleverantörer på mer än en nationell marknad. 
Elhandelsföretaget köper in el från en elproducent och/eller på 
elbörsen Nord Pool och säljer el till elanvändaren. Företaget kan 
också själv producera stora volymer av den el som säljs vidare 
och agera både som elproducent och elleverantör.

Byte av elleverantör
Alla konsumenter kan idag byta elleverantör utan kostnad. Som 
konsument finns det ett antal elavtal att välja mellan. Dessa är i 
huvudsak tre: tillsvidarepris, fastprisavtal under en bestämd 
tidsperiod samt rörligt elpris knutet till priset på elbörsen. Mer 
information om byte av elleverantör kan fås på Konsumenternas 
Elrådgivningsbyrå och även hos Konsumentverket.

På Konsumentverkets webbplats, har du möjlighet att jämföra 
elleverantörernas elpriser i en interaktiv köpguide.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  SOU 2007:99 Förhandsprövning av nättariffer m.m.
  Åtgärder för att stärka kundernas ställning på 

energimarknaden, prop.2005/06:158

EXTERNA LÄNKAR
  Energimyndigheten
  Energimarknadsinspektionen
  Svenska kraftnät
  Nord Pools webbplats
  Konsumenternas Elrådgivningsbyrå
  Konsumentverkets prisjämförelse
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Förnybar energi
http://regeringen.se/sb/d/2448

  Elcertifikatsystemet
  Vindkraft
  Vindkraftsamordnare
  Energieffektivisering i bostäder
  Energideklarationer för byggnader

En tredjedel av den energi som används i Sverige kommer från 
förnybara enegikällor. Tillförseln av bioenergi har mer än 
fördubblats sedan 1970, men andelen måste öka ytterligare för 
att minska vår negativa inverkan på klimatet.

Användningen av förnybar energi
Användningen av förnybar energi har mer än fördubblats sedan 
1970. Andelen förnybar energi i den totala energitillförseln 
uppgick till 26 procent år 2004 vilket är en mycket hög andel vid 
en internationell jämförelse. Andelen förnybar energi för 
elproduktion är ännu högre, år 2005 var den över 50 procent. 

ANSVARIGT DEPARTEMEN
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Förnybar el med gröna certifikat, prop.2005/06:154

Kärnkraft
http://regeringen.se/sb/d/2447

  Kärnsäkerhet

Vid regeringsförklaringen den 6 oktober år 2006 aviserade den 
nya regeringen att det inte kommer att tas några politiska beslut 
om avveckling av kärnreaktorer under mandatperioden 
2006-2010. Inte heller kommer några förnyade driftstillstånd 
ges till de två reaktorer som redan stängts. Förbudet att uppföra 
nya reaktorer kommer att bestå. Regeringen kommer att pröva 
begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar.

Barsebäcksverket
År 1997 beslutade riksdagen att de två kärnkraftreaktorerna i 
Barsebäck skulle stängas. Den första reaktorn stängdes den sista 
november 1999, sedan ett avtal om ersättning träffats mellan 
staten och ägaren Sydkraft. Den andra reaktorn stängdes den 
sista maj 2005. I december 2005 godkände den dåvarande 
regeringen ett avtal om ersättning för stängning av Barsebäck 2.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler 

för de inre marknaderna för el och naturgas,m.m"., Prop.
2004/05:62

  Vissa elmarknadsfrågor, prop.2002/03:85
  Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 

energiförsörjning, prop.2001/02:143
  Godkännande av avtal om ersättning i samband med 

stängning av Barsebäcksverket, m.m., prop. 
1999/2000:63
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Kärnsäkerhet
http://regeringen.se/sb/d/9125

  Remiss - sammanläggning av SKI och SSI
  Remissvar

I Sverige finns idag tio kärnkraftsreaktorer i drift vid tre olika 
anläggningar. I Forsmark vid Upplandskusten finns tre 
reaktorer, i Oskarshamn på södra ostkusten finns ytterligare tre 
reaktorer och i Ringhals på västkusten finns fyra reaktorer. 
Utöver dessa finns en kärnbränslefabrik i Västerås samt ett 
antal avfallsanläggningar.

Enligt den svenska lagstiftningen är det de som äger och driver 
anläggningarna som har det fulla och odelade ansvaret för 
säkerheten vid anläggningen. Statens kärnkraftinspektion, SKI, 
har ansvaret för att se till att ägarna tar detta ansvar. Utöver 
tillsynen av reaktorsäkerheten har SKI även ansvaret för 
kärnavfall samt för avställning och rivning av kärntekniska 
anläggningar.

Sverige och SKI är mycket aktivt i det internationella samarbetet 
inom det kärntekniska området. De organ som Sverige främst 
verkar genom är FN:organet IAEA, EU samt OECD:s 
kärnenergibyrå, NEA.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Läs mer om strålskydd
  Andreas Carlgren kommenterar säkerheten vid Forsmark

  Andreas Carlgren kallar SKI:s generaldirektör för 
information om Forsmark

  Sweden's third national report under the Convention on 
Nuclear Safety

EXTERNA LÄNKAR
  Statens kärnkraftinspektion, SKI
  IAEA:s webbplats
  NEA:s webbplats
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EU och internationellt samarbete
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  Energipolitik
  Budget för energipolitiken
  Frågor och svar
  Biodrivmedel
  Elmarknad
  Förnybar energi
  Kärnkraft
  EU och internationellt samarbete

Sverige har ett omfattande samarbete kring energifrågor inom 
ramen för det nordiska samarbetet, Östersjöregionen, inom EU 
samt genom det internationella energisamarbetet i IEA, 
International Energy Agency.

Rådet för transport, telekommunikation och energi
Rådet för transport, telekommunikationer och energi 
sammanträder minst två gånger per halvår. Medlemsstaterna 
företräds i regel av sina transport-, tele- och energiministrar. I 
vissa fall ersätts ansvarig minister av sin statssekreterare. 
Ministrarna träffas också en eller två gånger per 
ordförandehalvår vid ett informellt möte i ordförandelandet.

Energifrågorna hör till Näringsdepartementets 
ansvarsområden. Trots att EG-fördraget inte har något specifikt 
avsnitt som behandlar energi kan man ändå säga att EU:s 
energipolitik har tre mål:

 ▪ Konkurrenskraftiga marknader

 ▪ Tryggad energiförsörjning

 ▪ Hållbar miljö

Arbetet med att liberalisera energimarknaderna fullbordades 
sommaren 2003 då de inre marknadspaketet för el och gas 
antogs. På senare år har tonvikten förskjutits mot de 
sammanlänkade frågorna om EU:s framtida 
försörjningstrygghet och EU:s uppfyllande av sina 
Kyotoåtaganden. De många energieffektiviseringförslag som 
energiministrarna behandlat under senare år uppfyller både 
målet hållbar miljö och försörjningstrygghet.

RELATERAT
  Läs mer om rådet för transport, telekommunikation och 

energi

EXTERNA LÄNKAR
  International Energy Agency
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Kemikalier och kretslopp
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  Kemikalier
  Kretslopp

Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra farligaste 
kemikalierna ska försvinna från marknaden.

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att 
skada såväl människor som miljö. Tillsynsmyndigheterna 
kontrollerar att tillverkare och importörer tar sitt ansvar så att 
gifterna inte kommer ut i miljön. Men även konsumenter har ett 
ansvar för att människor och miljö inte skadas. Kemikalier 
måste förvaras och hanteras på ett säkert sätt även i 
vardagslivet.

Såväl globalt som inom EU och i Sverige pågår ett arbete för 
säkrare hantering av kemikalier. Inom EU har en ny 
kemikalielagstiftning, Reach (Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals), tagits fram.

En global kemikaliestrategi antogs vid en ministerkonferens i 
Dubai den 4-6 februari 2006. Strategin har till syfte att skapa ett 
gemensamt system för en global kemikaliesäkerhet.

Kretslopp
Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. 
En viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god 
avfallshantering. Flera av miljökvalitetsmålen knyter an till 

produkter. För att uppnå målen krävs bland annat en kraftfull 
kemikaliepolitik, heltäckande regler kring avfallshanteringen 
samt en strategi för en miljöorienterad produktpolitik. 
Kretsloppsarbetet behöver utvecklas, bland annat genom 
samordning av olika myndigheters insatser inom 
kemikalieområdet, produktpolitik och avfallshantering. Varor 
påverkar miljön över gränserna.

Sverige medverkar i Europeiska kommissionens arbete med en 
integrerad produktpolitik och strategier för resursanvändning 
och avfallsåtervinning. Närmast på tur väntas kommissionen 
föreslå tematiska strategier för en hållbar resursanvändning 
samt om förebyggande och återvinning av avfall.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
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  Utsläppsregister och information om farliga 
kemikalier

  EU:s nya kemikalielagstiftning REACH
  Globalt kemikaliearbete
  Konventioner
  Remisser

Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra farligaste 
kemikalierna ska försvinna från marknaden.

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att 
skada såväl människor som miljö. Tillsynsmyndigheterna 
kontrollerar att tillverkare och importörer tar sitt ansvar så att 
gifterna inte kommer ut i miljön. Även konsumenter har ett 
ansvar för att människor och miljö inte skadas. Kemikalier 
måste förvaras och hanteras på ett säkert sätt även i 
vardagslivet.

En giftfri miljö
Sverige har sedan 1960-talet arbetat för att begränsa 
användningen av miljögifter som kan ha negativa effekter på 
människors hälsa och miljön. Riksdagen har antagit miljömålet 
En giftfri miljö till år 2020. Det har fått internationell 
uppmärksamhet och genomslag.

Arbetet inom EU och globalt
Såväl inom EU som globalt pågår ett arbete för säkrare 
hantering av kemikalier. EU antog under det svenska 
ordförandeskapet år 2001 en kemikaliestrategi med mål att fasa 
ut användningen av de farligaste kemikalierna till år 2020. 
Inom EU har dessutom en ny kemikalielagstiftning, Reach 
(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), tagits 
fram. En global kemikaliestrategi antogs vid en 
ministerkonferens i Dubai den 4-6 februari 2006. Läs mer 
under länkarna till vänster.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för giftfri miljö

EXTERNA LÄNKAR
  Kemikalieinspektionens webbplats
  Naturvårdsverkets webbinformation om kemikalier
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
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Globalt kemikaliearbete
http://regeringen.se/sb/d/9555
  Montrealprotokollet

Sverige har tillsammans med de nordiska länderna och EU 
under flera år arbetat aktivt för att få till stånd en global 
kemikaliestrategi. Vid FN:s världstoppmöte i Johannesburg år 
2002 enades världens regeringschefer om att minimera 
produktion och användning av miljö- och hälsofarliga 
kemikalier till år 2020. Ett steg för att uppnå målet togs i 
februari 2006 med en global kemikaliestrategi.

En global kemikaliestrategi - SAICM
Den globala strategin syftar till att skapa ett gemensamt system 
för en global kemikaliesäkerhet. Den lägger grunden till en 
förbättrad nationell kemikaliekontroll i utvecklingsländer och 
ökad förmåga att genomföra internationella åtaganden. Detta 
kan få stor betydelse för människors hälsa, bidra positivt till 
länders ekonomi och främja en god miljö, både nationellt och 
internationellt.

Vid en internationell ministerkonferens i Dubai i februari 2006 
antogs den globala kemikaliestrategin. Strategin (SAICM - 
Strategic Approach to International Chemicals Management) 
består av tre delar: en ministerdeklaration, en övergripande 
politisk strategi och en förteckning över konkreta åtgärder.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

Kretslopp
http://regeringen.se/sb/d/2486

  Avfallsmarknaden
  Bilskrotning
  Elprodukter
  Remisser

Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges 
16 miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och 
avfallsmarknad, en miljöorienterad produktpolitik samt 
samordning av olika myndigheters insatser är viktiga 
beståndsdelar.

Strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp
En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för produkter 
och material fastställdes av Sveriges riksdag år 2001. Den har 
vidareutvecklats under år 2003 och 2005. Strategin omfattar 
förändrade konsumtionsmönster, effektivare 
produktionsmetoder och ett system för avfallshantering mer 
inriktat på återvinning. Strategin omfattar en mängd åtgärder, 
bland annat inom avfallspolitiken och kemikaliepolitiken.

Produkter i fokus
Syftet med strategin är att förebygga och minska produkters 
negativa påverkan på miljö och människors hälsa under 
produkternas hela livscykel. Alla aktörer har ett ansvar.

Vår ekonomiska utveckling bygger till stor del på produktion 
och konsumtion av produkter. Dessa förbrukar material och 
energi. Att få balans i hur vi utnyttjar våra gemensamma 
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resurser är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle. Det är 
också en del i arbetet med att uppnå många av de 
miljökvalitetsmål riksdagen beslutat om.

Ökat producentansvar och minskad mängd avfall
Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. 
En viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god 
avfallshantering. Avfallshanteringen är en nödvändig 
infrastruktur som måste fungera i samhället. Producentansvar 
och nya styrmedel har införts under senare år samtidigt som 
engagemanget hos olika aktörer har ökat kraftigt. Det ställer 
stora krav på system som är trovärdiga och lättillgängliga för 
såväl producenter som konsumenter.

Hållbara kretslopp går bara att nå om en större andel avfall kan 
återanvändas och återvinnas. Det sparar såväl material som 
energi, samtidigt som miljöproblem från avfallshanteringen kan 
minska.

Det är även nödvändigt att mängden avfall minskar. 
Producenter måste redan vid tillverkningen av en produkt tänka 
över dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Såväl 
konstruktion och materialval som energiförbrukning vid 
tillverkning och användning måste vägas in.

EU:s arbete för integrerad produktpolitik
Varor påverkar miljön över gränserna. Sverige deltar i 
Europeiska kommissionens arbete med en integrerad 
produktpolitik och strategier för resursanvändning och 
avfallsåtervinning. Närmast på tur väntas kommissionen föreslå 
tematiska strategier för en hållbar resursanvändning samt om 
förebyggande och återvinning av avfall.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Frågor och svar om kretslopp, avfall och pant
  Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och 

resurssnåla kretslopp
  Sammanfattning av Ett samhälle med giftfria och 

resurssnåla kretslopp

EXTERNA LÄNKAR
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljökvalitetsmål
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Klimat
http://regeringen.se/sb/d/3188

  Vetenskaplig bakgrund
  Nationellt klimatarbete
  EU:s klimatarbete
  Internationellt klimatarbete

De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna 
påverkar livsförutsättningarna i hela världen. Utsläpp i luft och 
vatten är några av de största hot som mänskligheten står inför.

Kännetecknande för miljöfrågorna de senaste decennierna är 
skiftet från ett nationellt fokus till ett gränsöverskridande 
regionalt och globalt perspektiv. Klimathotet är till sin karaktär 
globalt och måste därför mötas på global nivå. Den utvecklade 
delen av världen, vars utsläpp av växthusgaser är mycket stora 
per person och historiskt sett, har ett särskilt ansvar för att en 
omställning kommer igång.

Arbetet med klimatfrågorna
Det svenska klimatarbetet bedrivs på flera nivåer. Dels på 
nationell och regional nivå i Sverige, dels inom EU och dels 
globalt. Svensk klimatpolitik har under senare år utvecklats mot 
en starkare EU-integration och ett djupare internationellt 
samarbete. Bland annat infördes den 1 januari 2005 EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter som sätter ett gemensamt tak 
på utsläppen från de anläggningar som omfattas av 
handelssystemet. Under vårtoppmötet i EU 2007 kom EU:s 
stats- och regeringschefer överens i avgörande frågor som 
innebär stora framsteg för klimatarbetet inom unionen.

Det internationella samarbetet för att begränsa 
klimatförändringar regleras framför allt genom FN:s 
klimatkonvention (United Nations Framework Convention on 
Climate Change UNFCCC) om klimatförändringar och det 
tillhörande Kyotoprotokollet.

Övergripande målet för klimatpolitiken
Hotet mot vårt klimat är ett av vår tids största utmaningar. 
Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att reducera 
utsläppen av växthusgaser och arbeta aktivt för att påverka 
andra länder att höja ambitionsnivån. Att nå målet kräver nära 
samverkan mellan alla olika parter i samhället. Svensk 
teknikexport är väsentlig för att minska de globala utsläppen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Informationsblad: Insatser och initiativ i klimatarbetet

EXTERNA LÄNKAR
  Fakta om klimatförändringarna (Naturvårdsverket)

http://regeringen.se/sb/d/3188
http://regeringen.se/sb/d/3188
http://regeringen.se/sb/d/3188/a/34376
http://regeringen.se/sb/d/3188/a/34376
http://regeringen.se/sb/d/8756
http://regeringen.se/sb/d/8756
http://regeringen.se/sb/d/8857
http://regeringen.se/sb/d/8857
http://regeringen.se/sb/d/8820
http://regeringen.se/sb/d/8820
http://regeringen.se/sb/d/1471
http://regeringen.se/sb/d/1471
http://regeringen.se/sb/d/8549/a/94166
http://regeringen.se/sb/d/8549/a/94166
http://www.naturvardsverket.se/Klimat-i-forandring
http://www.naturvardsverket.se/Klimat-i-forandring


Vetenskaplig bakgrund
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  Vetenskaplig bakgrund
  Nationellt klimatarbete
  EU:s klimatarbete
  Internationellt klimatarbete

En stor majoritet av världens klimatforskare är eniga om att 
jordens klimatsystem är på väg att förändras och att bland annat 
människan är orsaken till detta. De är också eniga om att 
följderna kan bli dramatiska. Effekterna på samhällsbyggande, 
ekonomi och ekosystem kan bli stora och negativa.

Klimatförändringarna orsakas av ökade utsläpp av koldioxid och 
andra växthusgaser. Ju högre halt av dessa i atmosfären, desto 
varmare blir det på jorden. Sedan mitten av 1800-talet har 
halten av koldioxid i atmosfären ökat med 35 procent. Under 
1900-talet har temperaturen ökat med cirka en grad. 
Industriländerna svarar för 80 procent av de globala utsläppen 
av koldioxid.

FN:s klimatpanel
Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de 
bedömningar som görs av forskarna inom IPCC (The 
Intergovernmental Panel on Climate Change), FN:s 
vetenskapliga klimatpanel. Klimatpanelen består av flera 
hundra forskare från olika länder inom olika discipliner och 
analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.

IPCC bildades 1988 och fick i uppdrag att utvärdera den 
vetenskapliga informationen kring klimatförändringarna. Den 

första utvärderingen kom 1990 inför mötet i Rio de Janeiro och 
Klimatkonventionens tillkomst. Den andra kom 1995 och blev 
ett viktigt underlag till mötet i Kyoto 1997 och den tredje kom 
samma år som uppgörelserna i Bonn och Marrakech 2001 då 
Kyotoprotokollet slutligen blev möjligt att ratificera. Den fjärde 
utvärderingsrapporten är uppdelad i tre delar och kommer att 
vara färdig under år 2007. IPCC:S rapport utgör ett viktigt 
underlag i de internationella förhandlingarna och kommer att 
ha betydelse i diskussionerna kring en framtida klimatregim, 
som ska ta vid efter år 2012 då Kyotoprotokollets 
åtagandeperiod är slut.

Fjärde rapporten
Del 1 i den fjärde utvärderingsrapporten presenterades i 
februari 2007 och behandlar den naturvetenskapliga grunden. 
Övergripande slutsatsen från forskarna inom IPCC är att den 
pågående ökningen av jordens medeltemperatur är en naturlig 
uppvärmning som förstärks av människans utsläpp. Forskarna 
har också fastslagit att den dominerande orsaken till 
temperaturökningen under de senaste 50 åren är människans 
bidrag.

Rapporten understryker alltså på ett tydligare sätt än den förra 
rapporten att det är människan som orsakat den största delen av  
uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen, såsom 
kol, olja och naturgas, utsläpp från jordbruk och förändrad 
markanvändning (avskogning). Resultat från datorsimuleringar 
och avancerade beräkningar visar att uppvärmningen enbart 
kan förklaras om människans utsläpp tas med i beräkningarna. 
Naturlig påverkan på klimatsystemet, som förändringar i 
solstrålning och vulkanisk aktivitet, kan alltså inte förklara den 
uppmätta temperaturökningen. IPCC har också utfärdat tydliga 
varningar för en samhällsutveckling där de globala utsläppen av 
växthusgaser fortsätter att öka.
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Klimatförändringen märks nu också även på uppvärmningen av 
haven, extrema temperaturer och vindmönster. Antalet 
intensiva cykloner har ökat de senaste 35 åren, särskilt över 
Atlanten, och det är ganska troligt att även detta kan förknippas 
med den 
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Regeringens målsättning för klimatarbetet är att Sverige ska 
vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är 
miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en 
tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens 
klimatvillkor.

Regeringen har sedan tillträdet genomfört ett flertal åtgärder 
och tagit flera initiativ för att nå uppsatta klimatmål. Det 
handlar till exempel om införandet av en miljöbilspremie, 
tillsättande av en kommission för hållbar utveckling och en 
särskild miljardsatsning på klimatåtgärder. Regeringen tycker 
att det är viktigt med en breddad och fördjupad samverkan 
mellan näringsliv, forskning och politik. Nedan följer ett urval 
av regeringens klimatinsatser. En klimatproposition planeras 
under 2008.

Miljöbilspremie
En av Sveriges stora utmaningar är att klimatanpassa trafiken. 
För att uppmuntra fler privatpersoner att köpa bränsleeffektiva 
bilar och bilar som drivs med förnybara bränslen har regeringen 
infört en miljöbilspremie på 10 000 kronor. Premien gäller för 
privatpersoner som köper en ny miljöbil.
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Klimatmiljard
I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen en särskild 
satsning inom klimatområdet på 1 miljard kronor för perioden 
2008 t.o.m. 2010. Insatserna omfattar bland annat en satsning 
på hållbara städer, klimatforskning och energieffektivisering.

Klimatskattepaket
Det föreslagna klimatskattepaketet, som presenterades i 
budgetpropositionen för 2008, omfattar totalt drygt 3 miljarder 
kronor i ökade energi- och klimatskatter. Regeringen har 
utformat paketet för effektivast möjliga klimatstyrning, så att 
det ska passa väl ihop med de europeiska styrinstrumenten och 
inte försämra svenska företags konkurrenskraft.

Klimatproposition 2008
Det huvudsakliga underlaget till propositionen får regeringen 
genom arbetet i de tre arbetsgrupper som regeringen tillsatt. Det 
handlar om tre initiativ till en breddad och fördjupad 
samverkan mellan näringsliv, forskning och politik:

 ▪ Kommission för hållbar utveckling

 ▪ Vetenskapligt råd för klimatfrågor

 ▪ Parlamentarisk beredning

Med dessa initiativ vill regeringen öppna för en fördjupad analys 
av utmaningar och möjligheter inom klimatområdet, vilka ska 
kunna läggas till grund för slutsatser, mål och konkreta 
åtgärder. De olika initiativen ska även möjliggöra för Sverige att 
ta en ledande roll i de internationella förhandlingar om en ny 
klimatordning som behöver komma till stånd under Sveriges 
ordförandeskap i EU 2009.

Kontrollstation 2008
Det svenska klimatarbetet och de nationella målen ska enligt 

klimatstrategin från 2002 fortlöpande följas upp och utvärderas. 
Så kallade "kontrollstationer" har inrättats år 2004 och 2008.
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt haft i 
uppdrag att ta fram ett underlag som kommer att användas vid 
utvärderingen av klimatpolitiken vid kontrollstationen 2008.

Klimat- och sårbarhetsutredningen
Även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser så kommer 
klimatet att fortsätta förändras. Klimat- och 
sårbarhetsutredningen tillsattes sommaren 2005 och har 
arbetat med att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för 
extrema väderhändelser och klimatförändringar och föreslå 
åtgärder som minskar samhällets sårbarhet för dessa. I 
uppdraget har även ingått att se över berörda myndigheters 
beredskap och förebyggande arbete samt se över vilka 
forskningsbehov som finns.

Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade ett 
delbetänkande den 1 november 2006: Översvämningshot - 
Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 
2006:94). Slutbetänkandet överlämnades den 1 oktober 2007: 
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter (SOU 
2007:60). Läs mer på utredningens webbplats till höger.
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  Handel med utsläppsrätter

EU har länge varit en drivande kraft i fråga om skärpta 
utsläppskrav för industriländer i de internationella 
klimatförhandlingarna. Genom nya gemensamma mål på 
klimat- och energiområdet vill EU visa sin beslutsamhet att 
tackla klimatfrågan och samtidigt ange inriktningen på det 
framtida globala klimatsamarbetet. Vägen mot uppsatta mål går 
via en integrerad klimat- och energipolitik där Europeiska 
kommissionens förslag till ny lagstiftning i "energi- och 
klimatpaketet" från 2008 är en viktig hörnsten.

Ambitiösa klimatmål inom EU
Det övergripande målet för EU:s klimatpolitik utgår från IPCC:s 
bedömning av risken för en farlig klimatförändring och anger 
att temperaturen inte ska öka mer än max 2 grader C jämfört 
med förindustriell nivå.

Vid vårtoppmötet 2007 enades EU:s stats- och regeringschefer 
därför om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 
procent till år 2020 under förutsättning att andra industriländer  
förbinder sig till jämförbara minskningar. Eftersom EU endast 
står för 14 procent av utsläppen av växthusgaser är det viktigt 
att andra länder sluter upp för att minska de totala utsläppen. I 
avvaktan på en global uppgörelse åtar sig EU att minska 
utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020 
jämfört med 1990 års nivåer (EU 27).

Vårtoppmötet 2007 antog också två bindande mål om förnybar 
energi: 20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från 
förnybara källor år 2020 och andelen biodrivmedel ska samma 
år vara minst 10 procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 
procents energieffektivisering till år 2020.

EU:s energi- och klimatpaket
Energi- och klimatpaket som Europeiska kommissionen 
presenterade den 23 januari 2008 är ett resultat av det beslut 
som Europeiska rådet fattade vid toppmötet i mars 2007. I 
förslaget finns riktlinjer för hur mycket varje EU-medlemsland 
måste minska sina utsläpp fram till år 2020 för att EU ska klara 
av att nå sina klimatmål.

Energi- och klimatpaketet består av fyra delar som är 
nära kopplade till varandra:

 ▪ Direktiv om främjande av användningen av 
förnybar energi Direktivet slår dels fast bindande nationella 
mål för förnybar energi, inklusive ett bindande minimimål för 
transportsektorn. Därutöver föreslås en rad åtgärder för att 
minska barriärer och främja användningen av förnybar energi i 
el, värme och transportsektorerna.

  Medlemsstaterna ska i nationella handlingsplaner 
redovisa nationella mål för respektive sektor och medel för att 
uppnå dessa.

 ▪ Ansvarsfördelning av EU:s klimatmål i den icke-
handlande sektorn För de utsläpp som inte omfattas av EU:s 
handelssystem (bland annat utsläpp inom bygg-, transport-, 
jordbruks- och avfallsområdet) fördelas återstående 
utsläppsminskningar mellan medlemsländerna med 
utgångspunkt i nivån för ländernas BNP per capita med 2005 
som basår.
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 ▪ Översyn av EU:s utsläppshandelssystem (EU 
ETS) för perioden efter 2012 Kommissionen föreslår en 
ökad harmonisering av regelverket för utsläppshandeln. Utsläpp 
som omfattas av utsläppshandeln ska minskas genom att 
tilldelningen av utsläppsrätter begränsas ytterligare och beslutas 
centralt. Större inslag av tilldelning av utsläppsrätter mot 
betalning (auktionering). Länkning till andra 
utsläppshandelssystem regleras liksom användning av 
utsläppsminskningar i tredje land. Även regler för övervakning 
och kontroll harmoniseras.

 ▪ Reglerverk för koldioxidavskiljning och lagring 
Juridisk ramverk för koldioxidavskiljning och lagring, detta är i 
första hand aktuellt för kolkraftverk. 

Fortsatt beredning av energi- och klimatpaketet
Energi- och klimatpaket ska behandlas på vårtoppmötet 2008 
där det ska fattas beslut om riktlinjer för energi-och 
klimatpaketet. Därefter ska förslagen till lagstiftning behandlas i 
rådet och i Europaparlamentet med sikte på att beslut om 
förslagen ska tas före klimatmötet i Köpenhamn i slutet av 
2009.

Sveriges roll år 2009
Förslaget i energi- och klimatpaketet innebär behov av 
ytterligare åtgärder även för Sveriges del. Där utöver väntar 
utmaningar på den internationella arenan. Sverige är 
ordförandeland i EU andra halvåret 2009 när beslut om ett nytt 
klimatavtal bortom 2012 ska tas. EU - och därmed Sverige - får 
sannolikt en viktig roll för att föra förhandlingarna i hamn.

Nuvarande klimatmål ser dock ut att klaras. Sverige kommer av 
allt att döma att leva upp till åtagandet enligt Kyotoprotokollet. 
Landet hör till de nationer som kan visa att ekonomisk tillväxt 
kan förenas med minskade utsläpp - mellan år 1990 och 2006 
minskade de svenska utsläppen med nära 9 procent, samtidigt 

som den ekonomiska tillväxten var 44 procent.

Mål och åtgärder inom energi-och klimatområdet
- Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till år 
2020 (EU 27), utsläppen ska minska med 30 procent vid en 
bredare, internationell överenskommelse.
- Andelen förnybar energi ska motsvara 20 procent av all 
energianvändningen i EU år 2020.
- Nya personbilar i EU inte ska släppa ut mer än 120 gram 
koldioxid per kilometer i genomsnitt år 2012.
- Biodrivmedel ska utgöra minst 10 procent av den totala 
drivmedelsanvändningen inom transportsektorn senast år 
2020.
- Ökad energieffektivitet inom unionen - energianvändningen 
ska minska med 20 procent till år 2020.
- Flyget ska omfattas av EU:s system med handel med 
utsläppsrätter från 2013.
- EU:s energi- och klimatpaket, Europeiska kommissionens 
förslag som presenterades den 23 januari 2008.
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EU:s system för handel med utsläppsrätter är en viktig del i 
arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser. Systemet 
infördes 2005 och omfattar alla EU-länder.
Syftet med systemet är att på ett kostnadseffektivt sätt nå de 
utsläppsminskningar som krävs för att EU ska klara sitt 
åtagande enligt Kyotoprotokollet. Handelsystemet omfattar 
ungefär hälften av EU:s samlade utsläpp och ungefär en 
tredjedel av de svenska utsläppen.

Omkring 12 000 industri- och energianläggningar i EU omfattas 
av systemet. Den inledande och pågående handelsperioden 
sträcker sig över åren 2005-2007. Därefter regleras handeln i 
femårsperioder, med start 2008. Handeln med utsläppsrätter 
regleras ytterst av utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG), 
som ändrats genom det så kallade länkdirektivet (2004/101/
EG).

Anläggningar som omfattas av systemet
Inom handelssystemet får energiintensiva industriföretag och 
energianläggningar ett antal utsläppsrätter tilldelade gratis eller 
mot betalning. Inget företag får ha större utsläpp än vad det har 
utsläppsrätter för. Ett företag som minskar sina utsläpp kan 
spara överskjutande utsläppsrätter till kommande år (från 
2008) eller sälja dem till företag som har svårt att hålla sig inom 
sin tilldelning. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid.

I Sverige omfattas drygt 700 anläggningar av systemet. De flesta  
är förbränningsanläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn. 
De största utsläppskällorna återfinns inom järn- och 
stålindustrin, mineraloljeraffinaderier och cementindustrin. 
Den totala tilldelning till svenska anläggningar under första 
handelsperioden uppgår till cirka 23 miljoner utsläppsrätter per 
år. Det motsvarar drygt 30 procent av de svenska utsläppen av 
växthusgaser eller drygt 40 procent av de svenska 
koldioxidutsläppen.

Handelsperioder
Varje medlemsland anger hur många utsläppsrätter som ska 
fördelas till berörda anläggningar inom landet under perioden i 
en nationell fördelningsplan. EU-kommissionen granskar alla 
länders fördelningsplaner. Kommissionen kan underkänna hela 
eller delar av ländernas fördelningsplaner.

Första handelsperioden 2005-2007
Från starten omfattar systemet koldioxidutsläpp från 
förbränningsanläggningar, mineraloljeraffinaderier, järn- och 
stålindustri, mineralindustri (t.ex. cement, kalk, glas.) samt 
pappers- och massaindustri. Den svenska tillämpningen av 
utsläppshandelsdirektivet under den första handelsperioden, 
2005-2007, regleras i huvudsak i lagen om handel med 
utsläppsrätter (SFS 2004:1199) och förordningen om handel 
med utsläppsrätter (SFS 2004:1205).

Andra handelsperioden 2008-2012
Under den andra handelsperioden kommer fler typer av 
förbränningsanläggningar inom industrin att omfattas. Till 
skillnad från den första handelsperioden kommer syftet med 
förbränning inte längre att vara avgörande för vilka 
förbränningsanläggningar som omfattas. Bestämmelser om 
utsläppshandelns genomförande i Sverige inför och under den 
andra handelsperioden finns i lagen om handel med 
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utsläppsrätter (SFS 2004:1199, ändrad genom SFS 2006:643) 
och förordningen om handel med utsläppsrätter (SFS 
2004:1205, ändrad genom SFS 2006:645 och 2007:742). De 
finns även beskrivna i Sveriges nationella fördelningsplan för 
utsläppsrätter 2008-2012 (se länk till vänster).

Företagens användning av utsläppsminskningar i andra länder
Klimatförändringarna är ett globalt problem. För klimatet har 
det därför ingen betydelse var någonstans i världen utsläppen 
minskar. Företag i EU:s handelssystem kan därför i viss mån 
tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som de bidrar till i andra 
industriländer eller i utvecklingsländer. Länkdirektivet gör det 
möjligt för företag som omfattas av systemet att tillgodogöra sig 
utsläppsminskningar genom att använda Kyotoprotokollets 
projektbaserad mekanismer för minskade utsläpp.

De projektbaserade mekanismerna
De två projektbaserade mekanismerna är Gemensamt 
genomförande, Joint Implementation (JI) och Mekanismen för 
ren utveckling, Clean Development Mechanism (CDM). Genom 
dem kan företag ingå i projekt i länder med respektive utan 
kvantitativa åtaganden enligt Kyotoprotokollet och tillgodogöra 
sig de utsläppsminskningar som uppnås. 

 ▪ Gemensamt genomförande - Joint 
Implementation (JI) Industriländer eller företag i dessa kan 
genomföra åtgärder i ett annat i-land och tillgodoräkna sig en 
del av de utsläppsminskningar som projektet leder till. 

 ▪ Mekanismen för en ren utveckling - Clean 
Development Mechanism (CDM) Projekten ska till skillnad 
från Gemensamt genomförande vidtas i länder som idag inte 
har något utsläppsåtagande enligt Kyotoprotokollet, i allmänhet 
utvecklingsländer. Projekten har förutom 
utsläppsbegränsningen som syfte att leda till värdlandets 

hållbara utveckling. 

Genom att ingå i dessa projekt kan kostnadseffektiva 
utsläppsminskningar åstadkommas i kombination med en 
tekniköverföring till andra länder, vilket är ett viktigt bidrag i att 
uppnå en global hållbar utveckling.

Projekten kräver godkännande innan de genomförs och projekt 
enligt Mekanismen för ren utveckling (CDM) genomgår en 
internationell granskning. Projekten måste också godkännas av 
länderna där de ska genomföras. Frågor om nationellt 
godkännande prövas av Statens energimyndighet.

Det finns begränsningar för hur många tillgodohavanden från 
utsläppsminskningsprojekt som svenska företag får överlämna 
vid redovisningen av utsläppsrätter. För Sveriges del är det 10 
procent. Det är inte heller tillåtet att använda tillgodohavanden 
från kolsänke- och kärnkraftsprojekt. Dessutom ställs särskilda 
krav på deltagande i storskaliga vattenkraftsprojekt.

Ansvariga för EU:s handelsdirektiv i Sverige
Miljödepartementet
Deltar i omförhandlingar av direktivet och ansvarar för den 
nationella lagstiftningen. Lämnar in den nationella 
fördelningsplanen till EU-Kommissionen.

Energimyndigheten
- Har ansvaret för uppbyggnad och drift av det register där alla 
transaktioner inom ramen för utsläppshandeln ska registreras. 

Naturvårdsverket
- Fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter till deltagande 
anläggningar.
- Bistår länsstyrelserna i deras roll som tillståndsmyndigheter.
- Är tillsynsmyndighet och ska granska företagens årliga 
rapporter om faktiska utsläpp. Verket tar även fram regler som 



gäller tilldelning av utsläppsrätter, övervakning och 
rapportering av utsläpp samt preciserar reglerna för verifiering 
av utsläpp liksom kraven på den kontrollör som ska genomföra 
arbetet.
   Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt 
ansvarar för information om handelssystemet.
   NUTEK (Verket för näringslivsutveckling)
- Bereder förslag till beslut om tilldelning i det särskilda råd 
med representanter även från Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten. 

Sveriges länsstyrelser
- Handlägger ansökan om tillstånd för utsläpp av koldioxid och 
beslutar om sådana tillstånd för berörda verksamheter. 
Handlägger även frågor om ändring av tillstånd samt tillstånd 
för nya verksamhetsutövare.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Faktablad: Utvecklad handel för minskad klimatpåverkan
  Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan, 

prop.2005/06:184
  Handel med utsläppsrätter II - prop. 2004/05:18
  Handel med utsläppsrätter - prop. 2003/04:132
  Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett 

system för handel med utsläppsrättigheter, prop. 
2003/04:31

EXTERNA LÄNKAR
  Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
  Förordning om handel utsläppsrätter
  Sveriges portal för utsläppshandel
  EU-Kommissionen om utsläppshandelssystemet

Internationellt klimatsamarbete
http://regeringen.se/sb/d/8820

  FN:s klimatförhandlingar
  Informellt klimatmöte i Sverige juni 2007
  Klimatsamtal i USA januari 2007

Klimatfrågan är global och måste därför hanteras 
internationellt. Från klimatsynpunkt är minskade utsläpp lika 
värdefulla oavsett var på jorden de genomförs. Det 
internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar 
regleras framför allt genom FN:s klimatkonvention om 
klimatförändringar och det tillhörande Kyotoprotokollet.

FN:s ramkonvention
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (United Nations 
Framework Convention on Climate Change UNFCCC) är den 
centrala arenan för klimatförändringar. Konventionen antogs 
1992 och innehåller allmänna mål för insatser som ska bidra till 
att minska växthusgaser och utgör det ramverk inom vilket 
förhandlingarna förs.

Klimatkonventionen trädde i kraft 1994 och har 189 parter. 
Varje part har ett ansvar att bidra till att begränsa utsläppen av 
växthusgaser efter sin förmåga. Industriländerna har svarat för 
huvuddelen av de historiska utsläppen och har därför ett särskilt 
ansvar för att minska utsläppen. Enligt konventionen ska 
industriländerna ta ledningen i arbetet för att hejda 
klimatförändringarna genom att visa att det är möjligt att förena 
ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp.
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Inom FN förhandlar parterna som suveräna stater, och besluten 
fattas genom konsensus vilket medför att alla stater måste vara 
överens för att beslut ska kunna fattas. Systemet är baserat på 
frivilligt deltagande och det finns inga möjligheter, förutom 
politiska påtryckningar, att tvinga parterna att förhandla eller 
binda sig till överenskommelser. Med andra ord räcker det med 
att en enda stat inte är med på noterna för att ett förslag ska 
falla.

Kyotoprotokollet bidrar till minskade utsläpp
Klimatkonventionens tredje partsmöte hölls i Kyoto i Japan år 
1997. Mötet resulterade i Kyotoprotokollet som undertecknades 
av 84 länder, däribland Sverige. Enligt protokollet åtar sig 
industriländerna att minska sina utsläpp med drygt 5 procent 
som ett genomsnitt under åren 2008-2012, jämfört med 1990 
års nivå.

Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005 och har ratificerats av 156 
parter. För 39 länder anges i Kyotoprotokollet bindande 
åtaganden om utsläppsbegränsningar i förhållande till år 1990. 
Dessa ska uppnås till den första åtagandeperioden, åren 
2008-2012. Tillsammans åtar sig industriländerna att minska 
sina nettoutsläpp av de sex viktigaste växthusgaserna med drygt 
fem procent som ett genomsnitt under åren 2008-2012 jämfört 
med 1990.

Länderna får själva avgöra hur man ska nå sina mål, bland 
annat genom handel med utsläppsrätter och genom att bidra till 
minskade utsläpp i andra länder. Olika länder har olika mål och 
EU-länderna har sinsemellan gjort en inbördes fördelning av 
utsläppsminskning i unionen.

Några länder står utanför Kyotoprotokollet
De 39 parterna med bindande åtaganden står för ungefär 60 
procent av de globala utsläppen. Bland dessa finns emellertid ett  

par som inte har ratificerat Kyotoprotokollet, USA och 
Australien står tillsammans för ungefär 30 procent av de globala 
utsläppen. EU:s medlemsstater står för ungefär 14 procent av de 
globala utsläppen och har åtagit sig att minska sina utsläpp med 
åtta procent. EU:s medlemsstater har dessutom beslutat om en 
intern bördefördelning som tillåter Sverige att öka sina utsläpp 
med 4 procent fram till 2008-2012 jämfört med 1990. 

Utmaning att få med utvecklingsländerna
De fattigaste länderna hör till de områden som kommer att 
drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför är det viktigt 
att få med dem i det internationella klimatarbetet, inte minst 
eftersom ett brett deltagande är en förutsättning för framgång. 
Svårigheten ligger i att de saknar resurser och har många mer 
akuta behov som de prioriterar framför klimatarbete, som till 
exempel fattigdomsbekämpning.

Klimatpåverkande gaser
Kyotoprotokollet reglerar sex klimatpåverkande gaser:

1. Koldioxid (CO2) 
2. Metan (CH4)
3. Dikväveoxid (lustgas) (N2O)
4. Fluorkolväten (HFC) 
5. Fluorkarboner (FC) 
6. Svavelhexafluorid (SF6) 

De olika klimatgasernas bidrag till växthuseffekten varierar. 
Koldioxid står för ca 80 procent av den totala påverkan, metan 
och lustgas är också betydelsefulla medan de fluorerade 
växthusgaserna (HFC, FC och SF6) är av mindre betydelse totalt  
sett men starkast per viktenhet.



ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
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  Frågor på Balimötet
  Intervju med miljöminister Andreas Carlgren
  Intervju med chefsförhandlare Anders Turesson
  Kalendarium

Mellan den 3-14 december 2007 äger FN:s klimatförhandlingar 
rum på Bali, Indonesien. Det är den trettonde partskonferensen 
för FN:s ramkonvention om klimatförändringar och det tredje 
partsmötet för Kyotoprotokollet.

Klimatkonferensen på Bali - ett genombrott för 
klimatförhandlingarna 
- Klimatkonferensen på Bali var ett genombrott. Nu har 
klimatförhandlingar inletts som omfattar alla länder, världens 
länder är eniga om ett enda slutdatum och det finns en 
fullständig uppslutning för att förhandlingarna ska ske inom 
FN-processen. Förhandlingståget har börjat rulla mot slutmålet 
Köpenhamn 2009. Det säger miljöminister Andreas Carlgren 
efter klimatförhandlingarna på Bali. I dag, måndag, 
avrapporterade han om mötet för Kungen och Kronprinsessan. 
Han talade även om mötet i budgetdebatten i Riksdagen och på 
den Gröna Liberala Tankesmedjans seminarium.

- Om vi tar vara på besluten i Bali kan vi skriva klimathistoria. 
För första gången är USA, Kina, EU, Indien överens om en 
gemensam färdplan. 
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 ▪ Pressmeddelande: Klimatkonferensen på 
 Bali - ett genombrott för 
 klimatförhandlingarna
 ▪ Läs mer om besluten "Bali Action Plan" 
 och "Bali Roadmap" på FN:s webbplats
  
Dramatiskt avslut på klimatmötet
- Jag är väldigt glad att vi nådde en överenskommelse. Vi har nu 
nått bortom Kyoto-motsättningarna. Med Balimötet startar 
förhandlingarna för att nå den överenskommelse som klimatatet 
kräver i Köpenhamn 2009, säger Andreas Carlgren.

I dag avslutades klimatförhandlingarna efter stor dramatik. Till 
sist enades länderna om en färdplan för de fortsatta 
förhandlingarna fram till 2009, då en framtida global 
klimatöverenskommelse efter 2012 behöver beslutas.

- Dagens beslut var ett genombrott för klimatförhandlingarna. 
 ▪ Läs mer om beslutet på FN:s webbplats 
 (engelska)
  
Initiativ för att stödja fattiga utvecklingsländer 
EU:s miljökommissionär Stavros Dimas och miljöminister 
Andreas Carlgren presenterade i dag EU:s initiativ till en 
"Global Climate Change Alliance" med fattiga utvecklingsländer. 

- EU och de enskilda medlemsländerna ska ta ledningen i att 
bekämpa både klimatförändringar och den globala fattigdomen. 
Sverige har miljö och klimatförändringar som en av tre 
biståndsprioriteringar, sa Andreas Carlgren när han 
välkomnade EU:s initiativ. 

Sverige har avsatt 50 miljoner kronor för att stödja "Global 
Climate Change Alliance". 

Andreas Carlgren presenterade även det svenska initiativet till 
en kommission för klimatförändring och utveckling och de 
medlemmar som kommer att ingå i kommissionen. Syftet med 
kommissionen är att sätta ökat fokus på kopplingen mellan 
klimatförändringarna och utvecklingen i fattiga länder. En 
central uppgift är att säkerställa att framtida bistånd tar hänsyn 
till klimatpåverkan och risken för katastrofer i 
utvecklingsländerna. 
 ▪ Pressmeddelande: Biståndsministern 
 offentliggör namnen i klimatkommissionen

Andreas Carlgren i samtal med internationella 
miljöorganisationer
Vid sidan av de formella förhandlingarna under FN:s 
klimatkonvention och Kyotoprotokollet är klimatkonferensen en 
stor mötesplats, för engagerade organisationer, företag, 
miljöjournalister. En mängd side-events pågar hela veckan. 
Miljöorganisationer från hela världen är på plats. Andreas 
Carlgren har vid sidan av svenska Naturskyddsföreningen också 
träffat miljöorganisationer och miljönätverk från USA, 
Storbritannien, Kanada och Danmark. Samtalet kretsade 
givetvis kring förhandlingarna. Men intresset var även stort av 
informationen och diskussionen om det svenska 
ordförandeskapet 2009. 
  Tal av miljöminister Andreas Carlgren 
  Lägesrapport 12 december - Öppning av 
  ministerdelen 
  Finansministrarna har avslutat sitt möte på Bali 
  Lägesrapport den 11 december 
  En klimatvänligare världshandel
  Miljöminister Andreas Carlgren inför 
  klimatförhandlingarna   
  Nu lämnar tjänstemännen över till ministrarna 
  Handel och klimat   
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  Chefsförhandlare Anders Turesson om 
  klimatförhandlingarna på Bali     
  Australien har undertecknat Kyotoprotokollet 
  Miljöfrågor i utrikespolitiken    
  Pressträff inför FN:s klimatmöte i Bali 

Externa länkar

  FN:s klimatmöte på Bali
  Dagliga rapporter från klimatmötet
  IPCC:s fjärde utvärdering

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

Informellt ministermöte om 
klimatfrågan

http://regeringen.se/sb/d/9209

  Bakgrund
  Deltagare
  Kompensation för utsläpp från flygresor
  Press och media
  Program

Miljöministrar och klimatförhandlare från hela världen 
samlades vid ett möte i Riksgränsen den 11-14 juni för att 
diskutera hur världens länder ska samarbeta för att motverka 
klimatförändringarna.

Informella klimatsamtal har banat väg för ny 
klimatöverenskommelse
Det informella ministermötet i Riksgränsen om 
klimatproblemet som samlade miljöministrar från närmare 30 
länder avslutades den 14 juni. 

Ministrarnas diskussioner sammanfattades av miljöminister 
Andreas Carlgren i ordförandens slutsatser. Carlgren 
konstaterade att diskussionerna gav en tydlig bild av olika 
länders positioner inför kommande förhandlingarna på FN:s 
klimatkonferens på Bali i december.

- Det fanns en bred konsensus om att konferensen på Bali 
kommer att kunna fastställa en så kallad road map, en utstakad 
väg, med en tidplan för konkreta steg för de förhandlingar som 
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ska leda fram till en ny klimatöverenskommelse år 2009, 
konstaterar Andreas Carlgren. 
 ▪ The Midnight Sun Dialogue on Climate 
Change - Ordförandens sammanfattning av 
diskussionerna
 ▪ Pressmeddelande: The informal climate 
dialogue paves the way for a new climate regime

Pressträff efter klimatmötet i Riksgränsen
Torsdagen den 14 juni avslutas det informella klimatmötet i 
Riksgränsen. Mötet summeras vid en presskonferens på Hotell 
Riksgränsen. Media kommer även att kunna delta via videolänk 
i pressrummet, Rosenbad i Stockholm. Vid pressträffen deltar 
miljöministrarna Andreas Carlgren, Sigmar Gabriel och 
Rachmat Witoelar. Andreas Carlgren är värd för mötet i 
Riksgränsen. Tysklands miljöminister Sigmar Gabriel avslutade 
nyligen G8-mötet i Heiligendamm. Indonesiens miljöminister 
Rachmat Witoelar är värd för FN-konferensen om klimatfrågan 
på Bali i höst. 
 ▪ Pressmeddelande: Inbjudan till 
presskonferens efter klimatmötet i Riksgränsen
  
Referat från mötet - onsdagen den 13 juni
Under gårdagen diskuterades även hur anpassning till 
oundvikliga klimatförändringar kan ingå i en uppgörelse om 
framtidens internationella klimatarbete. Därefter besökte 
ministrarna Abisko forskningsstation där professor Terry 
Callaghan berättade om den forskning som bedrivs vid stationen 
kring klimatförändringars inverkan på arktiska ekosystem. 

På onsdag förmiddag fortsatte ministrarna att diskutera 
teknologins avgörande betydelse i klimatarbetet och den roll 
handel med utsläppsrätter kan spela för utveckling samt 
spridning av teknologier som kan minska utsläppen av 

växthusgaser. Dessutom diskuterades avskogning i tropikerna 
och hur en uppgörelse om framtidens internationella 
klimatregim kan bidra till att minska avskogningen.

  Referat från mötet - tisdagen den 12 juni 
  Kompensation för utsläpp från flygresor 

Följande länder är anmälda till mötet
Australien, Argentina, Bangladesh, Brasilien, Kina, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Ghana, Indien, Indonesien, 
Japan, Kenya, Marocko, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya 
Zeeland, Polen, Portugal, Pakistan, Sydafrika, Schweiz, 
Storbritannien, Tuvalu och USA.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
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Klimat och miljöteknik i fokus
http://regeringen.se/sb/d/8561

  Program för miljöminister Andreas Carlgrens 
besök

Miljöminister Andreas Carlgren besökte USA och Kanada 8-16 
januari 2007 för att diskutera klimatfrågan. Besöket var även en 
del i att skapa förutsättningar för svensk miljöteknikexport och 
ta vara på svenska näringslivets möjligheter att vinna nya 
marknader. Flera seminarium arrangerades som en del i 
samarbetet kring förnybara drivmedel och energi mellan Sverige 
och Kalifornien. I Washington träffade han företrädare för Vita 
huset, politiker från kongressen och frivilligorganisationer. Här 
följer en intervju med Andreas Carlgren inför resan.

Vad är syftet med resan till USA?
- En av de viktigaste frågorna för mig under mandatperioden är 
att arbeta aktivt internationellt för globala utsläppsminskningar. 
USA har en avgörande roll i arbetet för att bemöta klimathotet 
på global nivå. Varje land har ansvar att stå för tillräckligt 
kraftfulla åtaganden om utsläppsminskningar. Det är viktigt 
med en initierad bild dels av hur USA arbetar med klimatfrågan, 
dels av den amerikanska debatten om klimatutmaningen. Jag 
vill förstå vad USA ser som möjliga beståndsdelar i det framtida 
klimatsamarbetet efter år 2012 då den första åtagandeperioden 
för Kyotoprotokollet är slut.

- Resan ger också möjlighet att berätta om Sveriges arbete med 
klimatfrågan och sprida kunskap om utvecklingen inom svensk 
miljöteknik. Klimatförändringarna är inte enbart ett hot, utan 
en stor möjlighet för export av svensk grön teknik. Vi vill 
utveckla dialogen med USA för att se hur vi kan samarbeta både 
politiskt och inom näringslivet.

Vad har du för förväntningar och förhoppningar inför 
resan?
- Jag är väldigt glad över att få göra den här resan så snart efter 
det att jag tillträtt. FN:s klimatmöte i Nairobi i november 
underströk vikten av att föra dialog med de länder som inte 
skrivit under Kyotoavtalet. Det här är en del i arbetet för att vi 
ska nå längre i det internationella arbetet med att minska 
utsläppen. Mycket talar för att de slutliga diskussionerna kring 
hur samarbetet efter Kyotoprotokollet ska se ut kommer att ske 
under hösten 2009 då Sverige är ordförande i EU. Sverige 
kommer därmed ha ett stort ansvar att som ordförandeland leda 
EU:s klimatförhandlingar.

- Samtidigt kommer det att bli mycket inspirerande att ta del av 
det arbete som sker i Kalifornien och jag är förhoppningsfull 
inför att leda en svensk miljödelegation. Grön teknik är ett 
område där Sverige ligger i framkant. Intresset i Kalifornien ger 
oss goda möjligheter att skapa förutsättningar för svensk 
miljöteknikexport och bädda för svenska företag att vinna nya 
marknader.

Vad ska du göra i Washington och Kalifornien?
- I Washington kommer det framtida internationella 
klimatarbetet att vara huvudfrågan. Jag kommer bland annat att 
träffa James Connaughton, miljörådgivare i Vita Huset och 
Senator Mary Landrieu. I Kalifornien kommer jag bland annat 
att träffa vice Guvernör John Garamendi och Jordbruksminister  
A.G Kawamura.

- I Kalifornien är huvudfrågorna miljöteknik och 
klimatåtgärder, som miljövänliga transporter. Tillsammans med 
Swentec, Sveriges miljöteknikråd och Energimyndigheten 
kommer vi att arrangera seminarier om biogas och 
energieffektivisering, där Sverige har spjutspetskompetens. Jag 
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hoppas det kan leda till att vi utvecklar samarbetet och därmed 
möjligheterna för det svenska näringslivet.

Hur kommer det sig att det finns ett omfattande 
samarbete och ett samarbetsavtal (Memorandum of 
Understanding) mellan Sverige och Kalifornien om 
förnybara drivmedel och energi?
- Både Sverige och Kalifornien har höga ambitioner för att 
minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. 
Kalifornien har tagit beslut om att minska utsläppen av 
koldioxid med 25 procent till 2020. Intresset för svensk teknik 
och kompetens är stort, speciellt inom transportsektorn. 
Samarbetsavtalet bekräftar intresset.

- En delegation från Kalifornien med politiker och 
företagsledare har gjort studiebesök vid svenska 
biogasanläggningar. Ett antal affärsuppgörelser är på gång 
mellan Sverige och Kalifornien om biogas. Kalifornien har 
önskat bredda samarbetet som inledningsvis handlat om biogas 
till att omfatta även andra förnybara drivmedel och energi.

- Med på resan följer nu en svensk företagsdelegation, i 
huvudsak bestående av biogasteknikföretag, representanter från 
Energimyndigheten och Sveriges miljöteknikråd (Swentec) som 
kommer att träffa amerikanska intressenter.

Ni kommer även att resa till Kanada. Vad har du för 
förhoppningar med besöket där?
- Kanada har skrivit under Kyotoprotokollet men det finns 
farhågor om att man äventyrar den ekonomiska utvecklingen 
genom att ställa krav på industrin. Sverige kan utgöra ett 
exempel på att det går att förena ekonomisk tillväxt med 
utsläppsminskningar.

- Kanada släpper ut tre gånger så mycket växthusgaser per 
person som Sverige och använder dubbelt så mycket energi för 
att producera samma mängd varor och tjänster. Jag hoppas att 
jag under mitt besök ska kunna knyta kontakter med politiker 
och företag för att diskutera framtida klimatöverenskommelser 
men också miljöteknikutveckling. 

Vad kan Sverige bidra med i det internationella 
klimatarbetet?
- Internationellt samarbete är helt nödvändigt för att bemöta 
klimathotet. Regeringen tänker flytta fram positionerna och 
höja ambitionen inom miljöpolitiken, inte minst i klimatarbetet. 
Vi vill att Sverige ska ta ledningen både vad det gäller vad vi gör 
här hemma och internationellt. Vad Sverige åstadkommer i 
utsläppsminskningar påverkar samtidigt enbart någon promille 
av världens utsläpp. Därför arbetar vi för att EU tar ledningen i 
det internationella miljöarbetet. Vi har givit vårt stöd till ett 
ambitionshöjande mål med att minska utsläppen inom EU med 
30 procent till 2020. Vi har dock varit klara med att det inte ska 
ses som ett ensidigt åtagande, utan framförallt är en tydlig 
signal till länder som står utanför det internationella arbetet. EU 
är beredd på ett än mer ansvarsfullt klimatarbete efter 2012. 
Tillväxt går att kombinera med det arbetet och en expansiv 
näringspolitik är en förutsättning.

RELATERAT
  Pressmeddelande: Andreas Carlgren diskuterar 

klimatfrågan i USA och Kanada
  Tal på engelska vid seminarium om förnybar energi
  Nyhetsbrev på engelska om Sverige och svensk 

klimatpolitik

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges miljöteknikråd, Swentec
  Energimyndigheten, STEM
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Vatten och hav
http://regeringen.se/sb/d/2043

  Havsmiljön - Västerhavet och Östersjön
  Vattendrag och grundvatten
  Helsingforskonventionen - HELCOM
  Ny HELCOM Aktionsplan för Östersjön
  Nordsjökonferensen 4-5 maj 2006
  Saltsjöbadsmötet, 19-20 april 2007

Tillståndet i Östersjön och Västerhavet är bekymmersamt. 
Övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått 
stora konsekvenser. En nationell havsmiljöstrategi för Östersjön 
och Västerhavet ska därför utarbetas.

Många av Sveriges kust- och havsområden är starkt påverkade 
av föroreningar, överfiskning och fysisk exploatering. Ett nytt 
samlande EU-direktiv för vatten ska göra arbetet för att skydda 
Europas vatten mer kraftfullt. Även havsmiljöproblemen är 
gränsöverskridande och lösningar kan bara nås genom ett 
gemensamt agerande.

En god kvalitet på grundvattnet kräver långsiktigt arbete 
eftersom förbättrande åtgärder ofta ger effekt först efter flera 
decennier. Det pågår nu ett arbete med att införliva EU:s 
ramdirektiv för vatten som överlag ger grundvattnet en starkare 
ställning. Syftet med ramdirektivet för vatten - ofta kallat bara 
"vattendirektivet" - är att göra arbetet för att skydda Europas 
vatten mer entydigt och kraftfullt.

Den viktigaste förändringen i samband med införandet av 
ramdirektivet är att arbetet med skydds- och planeringsfrågor 
för vatten nu ska läggas upp efter avrinningsområden, naturens 
egna gränser för vattnets flöde. För Sveriges del innebär det en 
tvingande helhetssyn på både skydd och nyttjande av våra 
vattenresurser och att organisationen för vattenplanering ses 
över.

Hav i kris
Situationen för våra hav är allvarlig. För Sveriges del gäller detta 
Östersjön och vårt västerhav med Nordsjön, Kattegatt och 
Öresund. Haven belastas i dag bland mycket annat av utsläpp av  
olja och ballastvatten från sjöfart, höga gifthalter och 
övergödning samt överfiske och påverkan av havsbottenmiljön 
från fiskeredskap. Trots att mycket gjorts de senaste åren för att 
minska miljöbelastningen i Östersjön och västerhavet så räcker 
det inte.

I juni 2003 lämnade Havsmiljökommissionen ett betänkande 
(SOU 2003:72) som redovisar kommissionens analys av havens 
allvarliga tillstånd med förslag till regeringen om möjliga 
fortsatta strategier. För att lösa problemen förutsätts ett 
utvecklat samarbete mellan berörda länder.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Vanliga frågor och svar om vatten och hav
  Skr. 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön
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Näringsliv, handel och regional 
tillväxt

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Näringsliv, handel och regional tillväxt. 
http://wimnell.com/omr353g14.pdf 
(62+63+647+653+657+658+66-69+71)
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Näringsliv, handel och regional 
tillväxt
http://regeringen.se/sb/d/1587
äringsliv, handel och regional tillväxt
  Handelspolitik
  Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
  Konsumentfrågor
  Näringslivsutveckling
  Regional tillväxtpolitik
  Turism
  Basindustri
  Forskning och utveckling
  Exportkontroll av krigsmateriel

Basindustri
Frågor som rör skogsindustri, gruv- och mineralindustri, 
fordonsindustri och annan energiintensiv industri, som till 
exempel stål och metalltillverkning samt kemi- och 
återvinningsindustri. 
Forskning och utveckling
Forskning och utveckling inom teknik, rymdverksamhet, energi, 
transporter och kommunikation, arbetsliv samt provnings- och 
mätteknik. 
Gruv- och mineralpolitik
Gruv- och mineralpolitik, minerallagen.
Handelspolitik
Frågor om handeln med utlandet, internationella 
handelsförhandlingar och EU:s inre marknad. 
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Främjande av export, import och utländska investeringar i 

Sverige samt Sverigebilden i utlandet. 
Konsumentfrågor
Handlingsplan och åtgärder, konsumenterna och miljön, den 
framtida konsumentpolitiken. 
Näringslivsutveckling
Företagsutveckling, småföretag, regelförenkling, patent- och 
innovationsfrågor, kooperativt företagande, allmänna 
tillväxtbetingelser för företag. 
Regional tillväxt
Frågor som rör regional utveckling, t.ex. regionalpolitisk 
sektorssamordning, regionala tillväxtavtal, EU:s strukturfonder: 
de geografiska och nationella målprogrammen 1, 2, 3 samt 
gemenskapsinitiativen Equal, Interreg, Urban, Leader+, stöd till 
företag.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maud Olofsson
  Ewa Björling
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
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Handelspolitik

http://regeringen.se/sb/d/2644

  EU:s handelspolitik
  WTO
  Regionala avtal
  OECD
  Globalt Ansvar
  Handel och utveckling
  Handel och konfliktförebyggande
  Korruptionsbekämpning
  Referensgrupp för handelsfrågor

Fri handel är en förutsättning för Sveriges välstånd. Därför 
arbetar Sverige kraftfullt för öppna, enkla och rättvisa villkor för  
internationell handel och investeringar. Detta bidrar till tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling.

Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av 
handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på 
den internationella handelspolitiska arenan.

FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 

 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 
 FN:s särskilde representant för företag och 
 mänskliga rättigheter
  
Glädjande EU-besked till 89 000 svenska bilägare
   EU sa i dag ja till Sveriges ansökan om att fortsättningsvis få 
importera etanol för bearbetning till biobränsle. Därmed uteblir 
den befarade tullhöjningen på över 30 procent som ett negativt 
besked hade inneburit och som påverkat de 89 000 bilägare 
som kör etanolbilar.
- Beslutet vittnar om en förståelse för den svenska situationen 
med en starkt växande marknad för miljövänliga fordon, och en 
insikt om vilka åtgärder som krävs för att uppnå våra 
gemensamt uppsatta klimatmål, säger Ewa Björling.

 ▪ Pressmeddelande: Glädjande besked till 
 89 000 svenska bilägare
  
Ukrainskt WTO-medlemskap sätter press på Ryssland 
Den 6-7 februari ansluter sig Ukraina till 
världshandelsorganisationen WTO efter femton års 
förhandlingar. Det kunde ekonomiminister Bohdan Danylyshyn 
avslöja för handelsminister Ewa Björling under hennes besök i 
Kiev i början av veckan. 

 ▪ Läs mer om Ewa Björlings resa till 
 Ukraina
  Inget stöd för klagomål mot Nordea 
  Bergman hyllas med film i mobilen 
  Sverige kämpar för billigare etanol 
  Klart för svenskt deltagande på världens största 
  bioteknikmässa 
  Ewa Björling till USA Alla notiser
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Tjänstedirektivets genomförande
Senast den 28 december 2009 ska Sverige ha genomfört 
tjänstedirektivet i alla dess delar. Syftet med direktivet är att 
göra det enklare för företag att etablera sig och utföra tillfälliga 
tjänster på EU:s inre marknad.

WTO-rundan

I januari 2007 återupptogs WTO-förhandlingarna inom Doha-
rundan formellt fullt ut.

  Läs om läget i Doha-förhandlingarna

Handels- och investeringsfrämjande

UD verkar för ökad export, import och utländska investeringar i 
Sverige, men också för att stärka Sverigebilden i utlandet.

  Läs om främjandearbetet

Investeringsskyddsavtal

Sveriges bilaterala avtal med andra länder om skydd för 
investeringar

  Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal

Hinderakuten
Hinderakuten är en möjlighet för dig som vill anmäla ett 
handelshinder som du eller ditt företag stött på.

  Kontakta UD:s hinderakut

Slovenien ordförande i EU
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU. 
Läs mer på deras ordförandeskapswebb.

Webbplats: EU-kommissionen om unionens 
gemensamma handelspolitik

Webbplats: Kommerskollegium

Webbplats: Sveriges OECD-delegation i Paris

ANSVARIGT STATSRÅD
  Ewa Björling

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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EU:s handelspolitik
http://regeringen.se/sb/d/2650

   Förenklad tillämpning av tullförmåner för u-länder
  EU mot frihandelsavtal med Asien och 

Latinamerika
  Global Europe - ett konkurrenskraftigt Europa
  EU:s investeringspolicy
  EU:s strategi för marknadstillträde

EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den 
inre marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet 
av globala och regionala regler för import och export till 
exempel i Världshandelsorganisationen WTO. 

År 2003 stod de andra EU-länderna för 54% av Sveriges export 
och 67% av Sveriges import. EU:s inre marknad är alltså 
Sveriges viktigaste, och dess tyngd ökade ytterligare när EU 
utvidgades den 1 maj 2004.

EU är Sveriges viktigaste marknad både vad gäller import och 
export. Genom utvidgningen med 10 nya länder den 1 maj 2004 
ökade EU:s betydelse ytterligare. EU svarade 2005 för 70 
procent (avsändningsland) av Sveriges import och 58 procent 
(bestämmelseland) av Sveriges export.

Som medlem i EU är Sverige integrerat i EU:s inre marknad och 
dess gemensamma yttre handelspolitik. För handeln med varor, 
och i viss utsträckning även tjänster, innebär medlemskapet i 
EU rätten att lagstifta och ingå avtal med andra länder har 
överförts till gemenskapen. Europeiska kommissionen 

företräder medlemsländerna i till exempel WTO.

EU spelar en viktig roll i utvecklingen av den internationella 
handelspolitiken. En av de främsta fördelarna med 
medlemskapet i EU är att Sverige i dag aktivt kan påverka den 
gemensamma handelspolitiken. Den styrka som ett gemensamt 
agerande ger ligger såväl i EU:s som i Sveriges och de enskilda 
medlemsländernas intresse.

EU-medlemskapet innebär dock även vissa kostnader i form av 
en mer restriktiv handelspolitik gentemot vissa länder utanför 
gemenskapen. Detta har märkts framför allt i handeln med 
textilier och skor och möjligheterna att införa skyddsåtgärder 
mot dumpad, eller underprissatt import - åtgärder som inte 
tillämpades lika strikt av Sverige före medlemskapet.

Gemensam handelspolitik i EU
Medlemskapet i EU innebär på det handelspolitiska området att  
Sverige omfattas av en gemensam handelspolitik. Denna 
regleras i EG-fördragets artikel 133 (tidigare 113) och stadgar att 
kommissionen agerar på uppdrag av medlemsländerna i 
handelspolitiska frågor.

Detta innebär att det är kommissionen som efter samråd med 
medlemsländerna för EU:s talan både i WTO och i andra 
handelspolitiska sammanhang. Samråd sker i den så kallade 
133-kommittén som sammanträder en gång i veckan.

Beslut fattas främst med kvalificerad majoritet. Beträffande 
vissa frågor råder dock så kallad blandad kompetens och beslut 
fattas då med enhällighet. Exempelvis gäller detta handel med 
tjänster, immaterialrätt och frågor rörande investeringar.
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Historik
Sverige var en av initiativtagarna till skapandet av den 
europeiska frihandelssammanslutningen ETFA (European Free 
Trade Association) som grundades 1960. Målet med EFTA var 
dels att åstadkomma ett inbördes frihandelsområde för de 
europeiska länder som inte ville eller kunde bli medlemmar i 
EG, dels att skapa en plattform för kommande diskussioner med 
EG. 1995 lämnade Sverige EFTA för att bli medlem i EG/EU.

I samband med EU-medlemskapet blev Sverige integrerat i EU:s 
inre marknad och samtidigt en del av unionens gemensamma 
handelspolitik mot länder utanför EU.

ANSVARIGT DEPARTEAMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  EU:s inre marknad
  EU:s MRA- och PECA-avtal
  Så styrs EU - EU:s institutioner

EXTERNA LÄNKAR
  EU-upplysningen
  EU-kommissionens webbplats
  EU-kommissionens generaldirektorat för handel
  EU-kommissionens representation i Sverige
  Europeiska unionens råd
  Europaparlamentet
  Eur-lex
  EG-domstolen
  Kommerskollegium
  EuroInfoCentres (EIC)

Världshandelsorganisationen 
(WTO)

http://regeringen.se/sb/d/2653

  Doharundan
  Bakgrundsfakta om WTO

I världshandelsorganisationen (WTO) förhandlar världens 
länder om villkoren för internationell handel. Här hittar du du 
bland annat mer information om hur WTO växt fram, en 
historisk tillbakablick över de olika förhandlingsrundorna, om 
avtalen som är WTO:s regelverk - GATT, GATS och TRIPS, och 
om minister-konferensen som är WTO:s högsta beslutande 
organ.

Ukrainskt WTO-medlemskap sätter press på Ryssland 
Den 6-7 februari ansluter sig Ukraina till 
världshandelsorganisationen WTO efter femton års 
förhandlingar. Det kunde ekonomiminister Bohdan Danylyshyn 
avslöja för handelsminister Ewa Björling under hennes besök i 
Kiev i början av veckan. 
 ▪ Läs mer om Ewa Björlings resa till 

Ukraina

Sverige bidrar till WTO:s utvecklingsfond
Sverige ger 2 miljoner kronor till WTO:s utvecklingsfond, vilket 
gör Sverige till fondens tredje största givare. Pengarna kommer 
att finansiera teknisk hjälp till utvecklingsländer. Målet är att 
förbättra ländernas handelsprocesser och undersöka hur 
gränskontroller av varor kan förbättras för att minska 
kostnaderna. Syftet är också att se till att varuflödet blir så 
effektivt som möjligt.
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"Sveriges bidrag är avgörande för att förbättra handelsvillkoren i 
utvecklingsländer", säger WTO:s generalsekreterare Pascal 
Lamy.
 ▪ Läs mer på WTO:s webbplats (på 

engelska)
  
Regeringens program för arbetet i EU, hösten 2007
WTO:s Doharunda inleddes 2001 men i juli 2006 
suspenderades förhandlingarna på grund av låst läge. I 
november 2006 kom WTO:s medlemmar överens om att 
återuppta informella förhandlingar igen. Att förhandlingarna 
kan avslutas framgångsrikt är av stor betydelse för såväl EU som 
resten av världen. Läs mer i handlingsprogrammet. 
 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 

2007: Yttre förbindelser
  Svensk dynamik i tröga handelsförhandlingar 

WTO har ökat till 151 medlemmar Sverige ger 
16 miljoner till utvecklingsländer i WTO EU:s 
handelsministrar diskuterade Doharundan 

Världshandelsorganisationen - WTO (säte: Genève)
  WTO:s webbplats

Kommerskollegium
Kommerskollegium utreder sakfrågor i det löpande arbetet i 
WTO, i frågor som rör anslutningsförhandlingar samt i WTO:s 
förhandlingsrundor.Webbplats: Kommerskollegium

Webbplats: Sveriges representation vid de 
internationella organisationerna i Genève

ANSVARIGT STATSRÅD
  Ewa Björling

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Läget i Doharundan
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  Doharundans uppbyggnad
  Frågorna som förhandlas
  Jordbruk
  Tjänster - GATS
  Marknadstillträde för industrivaror
  TRIPS
  Offentlig upphandling i WTO
  Förenkling av handelsprocedurer
  Antidumping
  Subventioner och utjämningsåtgärder
  WTO:s tvistlösningssystem
  Handel och miljö
  E-handel
  Små ekonomier
  Handel, skulder och finansiering
  Handel och teknologiöverföring
  Tekniskt samarbete och kapacitetsbyggande
  De minst utvecklade länderna (MUL)
  Särskild och differentierad behandling, SDT
  Fiskefrågor

I januari 2007 återupptogs Doha-förhandlingarna 
formellt i full skala

För närvarande är det hög aktivitet i förhandlingarna. Den 
allmänna bedömningen, som också delas av WTO-chefen Pascal 
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Lamy, är att det behövs ett genombrott i förhandlingarna innan 
sommaren. Om detta sker finns det en chans att rundan kan 
avslutas under 2007 eller möjligen tidigt 2008.

Om det visar sig bli omöjligt att få till stånd ett genombrott är 
det stor risk att förhandlingarna drar ut på tiden, sannolikt i 
flera år. Om inte rundan kan avslutas inom det närmsta året 
kommer det amerikanska presidentvalet, utnämnandet av en ny 
kommission i EU och liknande faktorer göra att 
förhandlingsprocessen kommer att sinkas avsevärt.

Bakgrund till Doha-rundan
Vid WTO:s fjärde ministerkonferens i november 2001 beslutade 
medlemmarna att inleda nya handelsförhandlingar på ett 20-tal 
områden med målsättningen att komma överens om ett slutligt 
avtal före 1 januari 2005.

Eftersom konferensen ägde rum i Qatars huvudstad Doha gavs 
förhandlingarna det formella namnet "Utvecklingsdagordningen 
från Doha", ofta kallad "Doharundan" eller "DDA" (Doha 
Development Agenda).

Avsikten var att medlemmarna vid WTO:s femte 
ministerkonferens i Cancún, Mexico, i september 2003 skulle 
göra en översyn i halvtid av förhandlingarna och ta beslut om 
riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

Mötet i Cancún 2003 - en besvikelse
Oenigheten i sak var dock för stor på flera centrala områden och 
mötet avbröts utan att ministrarna kunde enas om någon 
gemensam deklaration. Besvikelsen var stor på många håll och 
en period av lägre aktivitet följde.

En viktig händelse under mötet i Cancún var att en grupp stora 
utvecklingsländer gick samman under namnet G20. Viktiga 

medlemmar i G20 är bland andra Brasilien, Indien och Kina och 
gruppen har sedan Cancún varit en central part i 
förhandlingarna och på så sätt brutit upp den dominerande 
position som tidigare EU och USA har haft.

Återupptagna förhandlingar 2004
I början av 2004 kom alltfler positiva signaler från olika delar av  
medlemskretsen som pekade på att det nu fanns 
förutsättningarna att återuppta Doharundan igen. Efter flera 
månaders intensiva förhandlingar lyckades man komma 
överens om ett ramverk för fortsatta förhandlingar.

Ramverket har kommit att kallas för "julibeslutet". Julibeslutet 
omfattar alla delar av arbetsprogrammet för Doharundan, men 
fokuserar särskilt på områdena jordbruk (inklusive bomull), 
industrivaror, tjänster, förenklade handelsprocedurer samt 
utvecklingsfrågorna. I huvudsak handlar det om riktlinjer för de 
fortsatta förhandlingarna och de mest kontroversiella frågorna 
sköts upp.

Låga ambitioner inför möte i Hongkong 2005
Nästa avgörande etapp i Doharundan var ministermötet i 
Hongkong i december 2005. Efter julibeslutet var 
förhoppningarna större och ambitionen med Hongkongmötet 
var till en början att få till stånd fulla modaliteter, det vill säga 
siffror och formler på alla förhandlingsområden.

Men förhandlingarna under 2005 gick trögt och det var 
uppenbart att det skulle bli omöjligt att nå målet till Hongkong. 
Som så ofta förr i handelssammanhang var det jordbruket som 
satte käppar i hjulet. Även kopplingarna mellan förhandlingarna 
om jordbruk och de om industrivaror skapade problem.

Mot bakgrund av de låga förväntningarna blev Hongkongmötet 
ändå en mindre framgång. Även om ett avgörande genombrott 



inte ägde rum undvek man ett sammanbrott och 
förhandlingarna fördes framåt på vissa områden.

Jordbruk och utvecklingsfrågor på frammarsch
Den viktigaste slutsatsen i Hongkong var att man bestämde att 
alla exportsubventioner på jordbruksområdet ska vara utfasade 
senast 2013.

Dessutom gjordes framsteg med det så kallade 
utvecklingspaketet och Aid for Trade. Utvecklingspaketet 
innehöll bland annat ett beslut om att ge tull- och kvotfritt 
marknadstillträde för de minst utvecklade länderna.

Man insåg också i Hongkong att relationen mellan jordbruk och 
industrivaror måste lösas ut om förhandlingarna någonsin ska 
lyckas. Därför beslöt man att ett detaljerat ramverk för 
jordbruks- och industrivaror måste vara klart senast den 30 
april 2006.

Denna tidsgräns lyckades man inte hålla och den sköts upp till i 
slutet av juni då ett möte med ministerdeltagande hölls i 
Genève.

Låst läge leder till suspendering av förhandlingarna 2006
Mötet blev dessvärre ytterligare en besvikelse och visade att 
motsättningarna fortfarande var stora. Mötet avslutades med att  
WTO:s generaldirektör, Pascal Lamy, fick uppdraget att inleda 
intensiva konsultationer med i första hand ett antal av WTO:s 
nyckelländer.

Men den 24 juli kom beskedet att diskussionerna inte hade nått 
något resultat. Lamy annonserade att han inte ansåg att det 
fanns förutsättningar för att fortsätta förhandlingarna givet det 
låsta läget.

Den 28 juli beslutade man vid WTO:s Allmänna råd att 
suspendera förhandlingarna.

Efter suspenderingen har det trots allt varit ganska stor 
aktivitet. Det mest positiva i sammanhanget är att många länder 
mycket tydligt arbetat för att förhandlingarna skall återupptas 
så snabbt som möjligt.

Förhandlingarna återupptas vid årsskiftet 2006-2007
I början av november 2006 enades man därför också vid ett 
möte i WTO:s förhandlingskommitté (TNC) om att mjukstarta 
förhandlingarna igen. Inledningsvis var förhandlingarna enbart 
informella, men i januari 2007 återupptogs förhandlingarna 
formellt i full skala.

Den allmänna bedömningen är om ett större genombrott 
kommer innan sommaren 2007 så kan rundan avslutas under 
innevarande år eller möjligen tidigt 2008.

Annars är det stor risk att förhandlingarna drar ut på tiden, 
sannolikt i flera år.



Fakta om WTO
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  Avtalen i WTO
  Historisk tillbakablick
  Ministerkonferenserna
  WTO-ordlista

I världshandelsorganisationen (WTO) förhandlar världens 
länder om villkoren för internationell handel. Via rubrikerna i 
rutan till vänster hittar du du bland annat information om 
avtalen som är WTO:s regelverk - GATT, GATS och TRIPS, hur 
WTO växt fram, en historisk tillbakablick över de olika 
förhandlingsrundorna, och om ministerkonferensen som är 
WTO:s högsta beslutande organ.
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  Det här är OECD
  Handelspolitik i OECD
  OECD:s riktlinjer för företag
  OECD:s vägledning för företag i konfliktområden
  OECD:s arbete mot korruption

OECD är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte och ett organ 
för analys inom alla områden som påverkar den ekonomiska 
utvecklingen, främst i de 30 medlemsländerna.

OECD:s kärnområden är makroekonomisk utveckling samt 
struktur- och handelspolitik, men verksamheten innefattar i 
princip alla arbetsområden i Regeringskansliet.

Utrikesdepartementet är huvudman och har 
samordningsansvaret för OECD-frågorna i Regeringskansliet. 
Det innebär att UD ska verka för tydliga prioriteringar och en 
samstämmig svensk politik i OECD. Varje departement ansvarar 
för det löpande OECD-arbetet, inklusive prioriteringar, inom 
departementets eget sakområde.

Sveriges delegation i Paris

Den svenska OECD-delegationen i Paris följer arbetet i OECD:s 
arbetsgrupper och kommittéer. 

Delegationen är även en stödfunktion för politiker och 
tjänstemän från Sverige som deltar i OECD:s möten.

  Svenska OECD-delegationens webbplats
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OECD:s webbplats

På OECD:s egen webbplats hittar du nyheter, rapporter och 
information om OECD:s vägval.

  OECD:s webbplats
  OECD:s ministerrådsmöte 2007
  OECD Forum 2007 english
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  Om Globalt Ansvar
  Aktiviteter
  Rapporter
  Internationellt
  Anslutna företag
  Hur ansluter man sig?
  Kontakta sekretariatet

Globalt Ansvar är ett initiativ för att främja svenska företags 
arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, 
bekämpande av korruption och en bättre miljö, baserat på 
principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Syftet 
är att vara en plattform för olika aktörer som arbetar med 
företags sociala ansvar, såsom näringslivet, arbetsmarknadens 
parter och frivilligorganisationer. Globalt Ansvar arrangerar 
öppna seminarier och workshops för medlemsföretag för att 
fördjupa kunskaper och utbyta erfarenheter.

FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 ▪ Läs referat från John Ruggies föreläsning 

på Handelshögskolan
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 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 
FN:s särskilde representant för företag 
och mänskliga rättigheter

  
Inget stöd för klagomål mot Nordea 
En anmälan mot banken Nordea gjord av en argentinsk och en 
norsk miljöorganisationer har behandlats av den svenska 
nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Anmälarna hävdade att Nordea, som 
medfinansiär till det finska företaget Botnias bygge av en 
pappersmassefabrik i Uruguay, bröt mot OECD:s riktlinjer för 
företag. NKP, där UD: representant är ordförande, har inte 
funnit stöd för de klagomål som framförts om Nordea. 
 ▪ Läs mer: Inget stöd för klagomål mot 

Nordea
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  Handelsrelaterat stöd
  Aid for Trade
  Open Trade Gate Sweden
  Råvarupolitik
  UNCTAD och ITC
  Avtal med AVS-länderna
  Internationella givarkonferensen

Frihandel skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. 
Samtidigt krävs det för att tillväxten ska bli hållbar att hänsyn 
tas till miljön, till sociala effekter av handeln och till att det 
välstånd som skapas får en rättvis fördelning.

Ökad frihandel är ett viktigt instrument för att åstadkomma 
snabbare ekonomisk utveckling. Ökad export av varor som u-
länderna har god kapacitet att producera som 
jordbruksprodukter, textilier och kläder är viktig för en positiv 
utveckling av ekonomin i de fattigaste länderna.
Den globala tillväxten får inte ske på bekostnad av miljö och 
människor, och välståndet måste få en rättvis fördelning. Det 
handelspolitiska arbetet för en hållbar utveckling är därför 
inriktat på att skapa regler inom WTO som gynnar u-ländernas 
möjligheter att dra nytta av den ökade världshandeln och 
förutsättningarna. Det är också viktigt att sträva efter en hållbar 
utveckling med hänsyn tagen till såväl miljö som sociala 
dimensioner av handeln och att motarbeta internationell 
korruption.
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Hur har Världshandelsorganisationen, WTO, påverkat u-
länderna?
Regeringen har på uppdrag av riksdagen låtit 
Kommerskollegium utreda hur Världshandelsorganisationen, 
WTO, har påverkat u-länderna. Det har resulterat i rapporten 
Konsekvenser för u-länderna av WTO-avtalen. I rapporten görs 
en analys av hur WTO växt fram och hur de avtal som styr 
villkoren för internationell handel har påverkat u-ländernas 
handel och möjligheter att utvecklas. Den utgör en 
sammanställning av WTO:s roll för u-ländernas 
handelsmöjligheter.

Kommerskollegium bedömer att WTO har bidragit till ett 
positivt klimat för handel och att u-ländernas handelsvillkor 
skulle varit sämre utan WTO. De fattigaste länderna har gynnats 
särskilt av den WTO-regel som innebär att tullsänkningar som 
andra mer inflytelserika länder har förhandlat fram automatiskt 
utsträckts till alla WTO:s medlemmar.

Samtidigt konstaterar rapporten att flera avtal i WTO tillåter 
snedvridningar och protektionism som drabbar fattiga länder. 
U-länder straffas av i-länder inom just de sektorer som de skulle 
kunna vara konkurrenskraftiga i, t.ex. handel med kläder och 
jordbruksprodukter. U-länders handelsutveckling begränsas 
också av andra u-länders tullar. Rapporten betonar vidare de 
svårigheter som särskilt de fattigaste u-länderna har av att delta 
i WTO-arbetet. Den visar också att WTO har ökat u-ländernas 
tillträde till andra marknader. Men mycket återstår att göra, inte 
minst på jordbruksområdet. Det understryker vikten av att 
förhandlingarna i Doharundan fortsätter.

Handel och utveckling
I skriften "Handel och utveckling" beskrivs regeringens arbete 
för att säkerställa att utvecklingssamarbetet och 
handelspolitiken gemensamt verkar för målet om 

fattigdomsbekämpning.

För att u-länderna ska kunna dra fördel av de möjligheter 
världshandeln erbjuder måste de rika länderna öppna sina 
marknader för de produkter där de fattiga länderna har 
konkurrensfördelar. Lyhördhet måste också visas inför de 
särskilda behov u-länderna har i reformen av det internationella  
regelverket på handelsområdet. Vidare krävs betydande insatser  
i form av tekniskt bistånd och kapacitetshöjande åtgärder för att 
u-länderna aktivt ska kunna delta på världsmarknaden och i 
förhandlingar där ramverket för denna beslutas. WTO-
förhandlingarna inom utvecklingsagendan från Doha har en 
tydlig utvecklingsprofil som sätter u-länderna i fokus på ett sätt 
som tidigare inte varit fallet inom det multilaterala 
handelssamarbetet.

Generellt strävar Sverige efter lika behandling av alla länder 
som befinner sig på samma utvecklingsnivå. Sedan EU-inträdet 
har vi arbetat målmedvetet för en avreglering av EU:s 
handelshinder gentemot alla u-länder. Särskild vikt läggs vid 
tillträdet till EU:s marknad för de minst utvecklade länderna 
(MUL).

Sverige var drivande i EU för att få till stånd avtalet om 
"Everything But Arms" (EBA), som trots hårt motstånd från 
många medlemsländer kom till stånd 2001. Beslutet innebär att 
alla produkter från de minst utvecklade länderna förutom vapen 
ges kvot- och tullfritt tillträde till EU:s marknad. Vissa 
produkter som anses speciellt känsliga, såsom socker, ris och 
bananer har en övergångstid på sex till nio år. Sverige vill 
reformera EU:s jordbrukspolitik på sådant sätt att det skulle 
gynna såväl u-ländernas utvecklingspotential som i-ländernas 
konsumenter.



Sverige och EU arbetar för att även andra länder ska utöka 
marknadstillträdet för de minst utvecklade ländernas (MUL:s) 
export, särskilt för de produkter som MUL har kapacitet att 
exportera, vilket ofta är jordbruksprodukter.
På längre sikt är det även viktigt att de fattigare länderna öppnar  
sina marknader för att lösgöra alla de dynamiska effekter som 
frihandel kan bidra med och för att skynda på dessa länders 
integration i världsekonomin.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

LADDA NER
  UD Info faktablad: Handel och utveckling (pdf 77 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  EU-kommissionens webbplats för utvecklings- och 

biståndsfrågor
  Rapport från Kommerskollegium: "Hur kan WTO-avtalet 

främja utveckling
  Kommerskollgiums sidor om handel och utveckling
  Sida
  EU:s förslag till "on line helpdesk"

Handel och konfliktförebyggande
http://regeringen.se/sb/d/2660

  Handelspolitik och regional integration
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  Frågor och svar om konfliktdiamanter
  Frågor och svar om Kimberleyprocessen

Ökad handel och ekonomiskt samarbete har en positiv inverkan 
för att undvika att konflikter uppstår mellan länder.

Handeln har en positiv inverkan på strukturella riskfaktorer, 
såsom bristande rättssäkerhet, ekonomisk stagnation, 
arbetslöshet och resursbrist.

Om den sociala och ekonomiska situationen i ett land är en 
grogrund för konflikt kan handel och specialisering förbättra 
möjligheterna för ekonomisk och positiv politisk utveckling.

Genom handel skapas ömsesidiga beroenden mellan stater och 
folk som stärker intresset av att, så långt som möjligt, undvika 
destruktiva metoder för att lösa konflikter.

Stärkt samarbete och kommunikation mellan länder minskar 
risken för att missförstånd skall kunna uppstå mellan olika 
länders företrädare, bland annat genom att handelsavtal kan 
leda till samarbetsinstitutioner och tvistlösningsmekanismer 
samt ökad tillämpning av internationellt överenskomna regler 
och normer.
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På detta sätt lämnar handel och annat ekonomiskt utbyte, bl.a. i 
form av investeringar, ett positivt bidrag till det strukturella/
långsiktiga konfliktförebyggandet.

Handelspolitik kan också leda till konflikter
Men handel och inte minst handelspolitik kan också vara 
konfliktgenererande på kort sikt och under vissa betingelser.

Handel medför ett konkurrenstryck för inhemska producenter, 
vilket kan innebära inkomstbortfall, ökad arbetslöshet eller 
t.o.m. konkurser inom en enskild sektor. Diskriminerande 
behandling av import och prisdumpning av export kan ge 
upphov till handelskonflikter stater emellan.

Insikten om detta är grunden för bildandet av GATT (sedermera  
WTO) liksom exempelvis WTO:s tvistlösningsmekanism och 
principen om särskild och differentierad behandling inom 
handelssystemet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Kampen mot internationell 
korruption
http://regeringen.se/sb/d/4263

  Kampen mot internationell korruption
  Sveriges inställning till korruption
  Internationella finansieringsinstitutioners krav
  Konventioner och initiativ mot korruption
  Enskilda organisationer mot korruption

Sveriges regering har en strikt inställning när det gäller 
korruption, och ambitionen att intensifiera kampen mot 
korruptionen i det internationella samarbetet.

Att verka för att bekämpa korruption och sprida kunskap om 
den skada som korruption leder till är förpliktelser som följer av 
att Sverige tillträtt konventioner i EU, Europarådet, FN och 
OECD. Det svenska samhället har i olika undersökningar 
klassats som ett av världens minst korrumperade.

Korruption
På de här sidorna kan du läsa om hur Regeringen, EU, FN, 
Europarådet och andra aktörer arbetar för att bekämpa 
korruptionen. Du kan också läsa vilka krav IMF, Världsbanken 
med flera ställer som krav på sina låntagare, om regionala 
organisationers samarbete, om initiativ inom näringslivet och 
inom frivilligorganisationerna.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Referensgruppen för externa 
handelsfrågor
http://regeringen.se/sb/d/10201

  Referensgruppen för externa handelsfrågor

Beslut och överenskommelser i handelsfrågor påverkar många 
människor. För att ge ett bättre underlag inför svenska beslut 
inrättade regeringen för några år sedan en referensgrupp för 
WTO-frågor. Gruppen har sedan omvandlats till en 
referensgrupp för externa handelsfrågor.

Referensgruppen i sammanträde
Gruppen träffas några gånger om året och består av 
representanter från näringslivet, fackförbund och 
intresseorganisationer eller NGO:s (non governmental 
organizations). Gruppen ska hjälpa till att spegla olika delar av 
samhället och ge en bredare bild av inställningen i olika 
handelsfrågor.

Utbyte av information
UD, som sammankallar och leder referensgruppen, informerar 
om regeringens och EU:s arbete och aktuella linje i en viss fråga. 
Därefter ges referensgruppen tillfälle att ge synpunkter på 
frågorna som tas upp till diskussion.

Referensgruppens medlemmar
Följande organisationer kallas till referensgruppens 
möten:Attac, Diakonia, Djurens rätt, Fair Trade Center, Forum 
Syd, Internationella Handelskammarens Svenska 
Nationalkommitté, Jernkontoret, Kommerskollegium, 

Kommunalarbetareförbundet, Konstnärliga och litterära 
yrkesutövares samarbetsnämnd, Konsumenter i samverkan, 
Livsmedelsföretagen, LO, LRF, Lutherhjälpen, Läkare utan 
gränser, Läkemedelsindustriföreningen, Metall, Plast-& 
Kemiföretagen, SIDA, SIF, Skogsindustrierna, Stockholms 
Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska FN-
förbundet, Svensk handel, Svenska Kommunförbundet, Svenska 
kyrkan, Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet, 
Svenska naturskyddsföreningen, Svenskt näringsliv, TCO, 
Textilimportörerna.

LADDA NER
  Rapport från Referensgruppen för externa 

handelsfrågors möte, 9 nov 2007 (pdf 124 kB)
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Handels-, investerings- och 
Sverigefrämjande

http://regeringen.se/sb/d/3021

  Exportfrämjande
  Exportfinansiering
  Hinderakut
  Näringslivsfrämjarna
  Projektexport
  Investeringsfrämjande
  Budget och mål
  Sverigefrämjande

Främjande av export och utländska investeringar i Sverige samt 
Sverigebilden i utlandet. 

Statssekreterare vill stärka handeln med Tanzania
Statssekreteraren för handelsfrågor, Gunnar Wieslander, 
besökte Tanzania den 24-26 januari. Syftet med besöket var att 
diskutera möjligheter för att utveckla affärsförbindelserna 
mellan Sverige och Tanzania. Wieslander träffade såväl 
regeringsföreträdare som representanter för näringslivet och 
andra samhällsaktörer.

Under besöket fick Gunnar Wieslander även inblick i 
utvecklingssamarbetet där Sverige är en viktig bidragsgivare för 
utveckling av den privata sektorn. Sverige stödjer även 
handelsinstitutet TRAPCA (Trade Policy Training Centre) i 
norra Tanzania. Wieslander genomförde också fältbesök hos 
Ericsson, TWIGA Cement och etanolföretaget SEKAB som 

planerar etanolproduktion i Tanzania. 
  
Tjänstedirektivets aktörer samlade
I tisdags samlades den referensgrupp, med företrädare för bland 
annat näringsliv, fackliga organisationer och myndigheter, som 
ska medverka till genomförandet av EU:s tjänstedirektiv. 
Direktivet ska underlätta för företag att etablera sig och att 
utföra tjänster på EU:s inre marknad.
- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
tjänstedirektivet ett viktigt verktyg, säger Ewa Björling. 
 ▪ Läs mer om mötet med Forum för 

genomförandet av tjänstedirektivet
 ▪ Läs mer om genomförandet av 

tjänstedirektivet
Svenskt miljötänk på export till Hongkong
Närmare 150 representanter ville höra när svenska experter 
delade med sig av miljölösningar vid ett seminarium den 22 
januari. Miljöfrågorna står idag alltmera i centrum för debatten 
i Hongkong, särskilt luft- och vattenföroreningarna men även 
sophantering. 
 ▪ Läs mer på Generalkonsulatet i 

Hongkongs webbplats
  Handelsministern på Stockholm Fashion Week 
  Ewa Björling: "Gates betyder väldigt mycket för 

HIV-forskningen" 
  Sverige kämpar för billigare etanol 
  Handelsministern inviger utställning i 

Washington 
  Klart för svenskt deltagande på världens största 

bioteknikmässa 
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Tjänstedirektivets genomförande
Senast den 28 december 2009 ska Sverige ha genomfört 
tjänstedirektivet i alla dess delar. Syftet med direktivet är att 
göra det enklare för företag att etablera sig och utföra tillfälliga 
tjänster på EU:s inre marknad.

Hjälp oss!
Vi som jobbar med Utrikesdepartementets webbsidor skulle 
uppskatta om du kunde ta dig tid några minuter för att delta i 
vår användarundersökning. Enkäten är helt anonym.

Hinderakuten
Hinderakuten är en möjlighet för dig som vill anmäla ett 
handelshinder som du eller ditt företag stött på. 
 Kontakta UD:s hinderakut

Export
  Exportrådets webbplats
  Exportkreditnämndens webbplats

Faktablad
  Utrikesdepartementet - en resurs för svenskt näringsliv

En världsutställning på nätet
Följ arbetet med att bygga den svenska paviljongen. Klart juni 
2008.  Virtuellt nyhetsbrev

  Läs mer om den virtuella världsutställningen
Handelspolitik
Världshandelsorganisationen, WTO, EU:s handelspolitik, 
regionala handelsavtal och bilaterala investeringsskyddsavtal.

 Handelspolitik och WTO            EU:s inre marknad

House of Sweden

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Näringslivsfrämjarna
http://regeringen.se/sb/d/3026

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Näringslivsfrämjare finns vid UD:s sex regionala enheter 
(Afrika, Amerika, Asien och Oceanien, Mellanöstern och 
Nordafrika, Västeuropa samt Östeuropa och Centralasien). 
Kontaktinformation hittar du till vänster. Näringslivsfrämjarna 
arbetar framför allt med frågor som rör handel och 
investeringar.  

Arbetet bedrivs i nära samråd med ambassader och 
generalkonsulat, enheten för främjande och EU:s inre marknad 
(UD-FIM), Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA) samt 
företag och organisationer i Sverige. En viktig arbetsuppgift är 
att hjälpa svenska och utländska företag till rätt kontakt.
En länk till listan över våra samarbetspartners finner du i 
högerspalten.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat
  Våra samarbetspartners
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Näringslivsfrämjande i 
Mellanöstern och Nordafrika
http://regeringen.se/sb/d/7865

  Näringslivsfrämjande i Mellanöstern och 
Nordafrika

  Invigning av exportrådets nya regionkontor i 
Dubai

  Seminarium om handel med franskspråkiga Afrika

Mellanöstern- och Nordafrikaregionen är starkt ekonomiskt 
växande med affärsmöjligheter på många områden för svenska 
företag.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med ambassader och 
generalkonsulat stor vikt vid att främja svenska intressen 
utomlands. Insatser för detta sker på många sätt. Hjälp kan ges 
till enskilda företag med till exempel besöksplanering, 
marknadsinformation rådgivning och annan information och 
kontaktskapande. Generella insatser kan göras i form av 
seminarier, utställningar, mottagningar och evenemang för att 
öka intresset utomlands för särskilda svenska sektorer och 
kompetensområden (IT/telekommunikation, bioteknik, 
miljöteknik, design etc).

Representation i regionen
I Mellanöstern- och Nordafrikaregionen (MENA-regionen) har 
Exportrådet representation vid ambassaden i Riyadh samt ett 
regionalt kontor för främst Gulfregionen i Dubai. Kontoret i 
Dubai öppnades officiellt i januari 2007 och är starkt växande.

UD har på senare år förstärkt den svenska 
handelsfrämjarnärvaron med nya främjare vid ambassaden i 
Kairo och vid Irakkontoret i Amman. Den senare befattningen 
är nu under rekrytering (se under lediga tjänster). En särskild 
näringslivsfrämjare för Tunisien och Libyen har placerats i 
Tunis. Främjarens kontaktuppgifter finns här intill.

Marknad
Mediarapporteringen från MENA-regionen handlar mycket om 
krig och konflikter. Samtidigt är stora delar av regionen stabila 
och erbjuder mycket goda möjligheter för affärer och 
investeringar. Särskilt gäller detta Gulf-regionen, som i 
dagsläget är en av de mest expansiva i hela världen (en 
genomsnittlig tillväxt på 8 procent de senaste tio åren). Hög 
befolkningstillväxt i förening med mycket höga per captita-
inkomster öppnar exempelvis för stora affärschanser även på 
konsumentvarusidan framöver. Frihandelsavtalet mellan EU 
och de sex GCC-länderna (Gulf Cooperation Council), som är 
under sluförhandling, kommer att ytterligare öka 
marknadstillträdet till dessa länder.

Affärsmöjligheterna i MENA-regionens länder är redan idag 
betydande. Sveriges handel med MENA uppgick till drygt 32 
miljarder SEK eller 7,4 procent av Sveriges totala export till 
tredje land 2005. Största marknaden i regionen var 
Saudiarabien, dit den svenska exporten uppgick till 7,8 
miljarder SEK.

Projektbevakning
EU:s bistånd och samarbete med regionen hanteras sedan den 1 
januari 2007 i det s k ENPI-programmet (tidigare MEDA). 
Samarbetet sker framför allt med vart och ett av länderna i 
regionen, men vissa projekt är regionala och omfattar flera 
länder. Huvudsakligen består samarbetet i att EU finansierar 
olika typer av projekt med varor och tjänster. De svenska 
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projektexportfrämjarna (såväl UD som Exportrådet) som är 
placerade vid den svenska EU-representationen i Bryssel 
bevakar affärsmöjligheterna i dessa projekt. De viktigaste 
utvecklingsfonderna - Arabfonden, Kuwaitfonden och Abu 
Dhabi-fonden, bevakas av ambassaden i Abu Dhabi, som kan 
bistå intresserade export- och konsultföretag med närmare 
information. Projekt i Nordafrika inom ramen för Afrikanska 
utvecklingsbanken bevakas av främjaren i Tunis.

De senaste årens stora oljeöverskott i främst gulfstaterna har 
lett till en mycket betydande projektexportmarknad. 
Exportrådet genomför nu en pilotstudie, "Svenska företag i 
gulfländernas megaprojekt".

Information om nya upphandlingar finns på Exportrådets 
webbplats. Angående projekt kopplade till ENPI-programmet 
kontakta Henrik Cederin, Sveriges EU-representation i Bryssel.

KONTAKT Bengt G. Carlsson Kansliråd 08 405 31 22

e-post till Bengt Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD-MENA)
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM)
  Våra samarbetspartners
  Ambassader och konsulat

LADDA NER
  Kontaktuppgifter för näringslivsfrämjaren för Tunisien 

och Libyen (pdf 110 kB)
  Tal: "Sverige i Gulfen". Handelsminister Tolgfors 

anförande vid Svenskar i världen, SVIVs möte "Svenskar i 

Gulfregionen". 23 augusti 2007. (pdf 70 kB)
  Tal/Speech: "Sweden in the Gulf Region". Address by 

Minister for Foreign Trade Sten Tolgfors at the SVIV 
conference "Swedes in the Gulf Region" August 23, 2007. 
(pdf 76 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Kontaktuppgifter för näringslivsfrämjaren för Egypten
  Syrianska Handelskammaren
  Syrian European Business Centre
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Näringslivsfrämjande i Nord- och 
Latinamerika
http://regeringen.se/sb/d/3875

  Länkar

USA är Sveriges näst största exportmarknad - snäppet efter 
Tyskland - och större än hela Asien sammanlagt. 
Investeringsutbytet mellan Sverige och USA är också betydande. 
Även Kanada och Latinamerika - där de flesta stora svenska 
företag är etablerade sedan länge - är viktiga ekonomiska 
partners för Sverige.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna (Sveriges ambassader och konsulat) stor 
vikt vid att främja svenska intressen utomlands. USA är en 
särskilt prioriterad marknad. Insatser sker på många olika sätt. 
Flera är direkt relaterade till enskilda företag, som exempelvis 
hjälp med besöksplanering, marknadsinformation, rådgivning 
och annan praktisk hjälp. Andra insatser är mer generella och 
kan bestå i att genom evenemang, med kontaktskapande 
insatser och på andra sätt öka intresset utomlands för särskilda 
svenska kompetensområden.

USA är jämte Tyskland Sveriges enskilt största exportmarknad.
Företrädare för i princip alla näringslivsgrenar finns 
representerade i USA. Personbilar, läkemedel, 
telekommunikationsutrustning är tre av de största branscherna, 
men tjänstesektorn är på stark frammarsch. Handelsöverskottet  
är betydande, då Sverige endast importerar för ca en femtedel av  
värdet av exporten till USA. Investeringsflödena är stora; de 

senaste siffrorna (ITPS 2005) visar på att det finns cirka 1 200 
amerikanskägda företag i Sverige, vilka sysselsätter över 100 
000 svenskar. Svenska företag i USA sysselsätter i sin tur över 
200 000 amerikaner.

Främjandet har expanderat kraftigt
Näringslivsfrämjandet i USA är starkt integrerat med det 
allmänna Sverigefrämjandet som syftar till att stärka 
varumärket Sverige. Främjandet mot USA har vuxit kraftigt 
under de senaste åren. Till exempel har tre nya främjartjänster 
placerats vid generalkonsulaten i New York och Los Angeles 
samt vid ambassaden i Washington. Det har även fattats ett 
principbeslut om ett nytt generalkonsulat med inriktning på 
främjande i Houston, Texas - centrum för den kommersiellt 
dynamiska sydöstra delen av USA.

Kanada
Kanada ligger på sjuttonde plats som exportmarknad för 
svenskt näringsliv. Även gentemot Kanada råder 
handelsöverskott. Importen från Kanada är endast cirka 25 
procent av svensk export till Kanada. Cirka 60 kanadensiska 
företag sysselsätter runt 4 000 anställda i Sverige (ITPS 2005). 
Svenska företag i Kanada sysselsätter cirka 15 000 anställda. 
Sedan 2004 har näringslivsfrämjandet gentemot Kanada främst 
fokuserat på miljöteknik. Utöver miljötekniksektorn finns det 
flera andra områden inom vilka främjandeaktiviteter mellan 
Sverige och Kanada bör kunna vara framgångsrika. 
Informationsteknologi, bioteknik och e-health är några exempel.

Latinamerika
Många länder i Latinamerika har traditionellt varit goda 
avsättningsmarknader för svensk exportindustri. Mexiko och 
Brasilien men även Argentina, Chile, Peru och Colombia, är 
sedan länge starka industriella fästen för svenska bolag som 

http://regeringen.se/sb/d/3875
http://regeringen.se/sb/d/3875
http://regeringen.se/sb/d/3875/a/23134
http://regeringen.se/sb/d/3875/a/23134


Ericsson, Volvo, Scania, Alfa Laval, AGA, Electrolux med flera. 
Marknaderna i Latinamerika är i dag även mogna för att 
svenska mindre och medelstora företag ska kunna vända sig mot 
dem. Utöver exportfrämjande är investeringsfrämjande aktuellt 
i några av länderna.

Mexiko
Sverige och svenska företag åtnjuter stor goodwill i landet, 
bland annat då den teknologiöverföring som skett har varit av 
stor betydelse för Mexiko. Under perioden 1989-2001 var de 
svenska nettoinvesteringarna i Mexiko de näst största i 
Latinamerika (efter Brasilien) och efter en kraftig nedgång 
under två år är den svenska nettoinvesteringen i landet återigen 
positiv sedan 2004. Under 2001 undertecknades ett avtal om 
investeringsskydd mellan Sverige och Mexiko. Drygt 70-talet 
svenskrelaterade bolag finns idag i Mexiko.

Brasilien
Brasilien ses som prioriterat bland annat för ekonomiskt 
samarbete. Snart sagt alla stora svenska industriföretag är sedan 
länge etablerade i Brasilien och många medelstora bolag har de 
senaste 5-10 åren hittat till landet. Ett EU-avtal med Mercosur 
skulle göra marknaden i den sydamerikanska sydkonen ännu 
intressantare för svenskt vidkommande, på samma sätt som 
avtalen mellan EU och Mexiko respektive Chile gjort.

Chile
I Chile är miljö- och energisektorerna av intresse och 
bearbetning av marknaden pågår aktivt. Samarbetsprojekt finns 
inom bland annat avfallshantering och bioenergi (biomassa 
respektive biogas). Innovation är i sig ett brett 
samarbetsområde inom ramen för den så kallade Task Force 
som verkat sedan tre år mellan Sverige och Chile, och som 
skapar förutsättningar för fler insatser.

Tyngdpunkten på Mexiko, Brasilien och Chile utesluter inte 
speciella insatser vid behov och på exportindustrins efterfrågan i 
andra länder i Latinamerika. Särskilt små och medelstora 
företags inträde på den latinamerikanska marknaden stöds.

House of Sweden
Sveriges nya ambassad i Washington, DC, House of Sweden, 
invigdes av kungaparet i oktober 2006. House of Sweden ska 
vara en plattform som inspirerar och inbjuder till möten och 
dialog mellan svenskar och amerikaner. House of Sweden ska 
bidra till att stärka banden med USA på samhällets alla 
områden såsom affärer, kultur, politik, vetenskap och 
utbildning.

Sweden on the Potomac
Sveriges ambassad i Washington DC har initierat och driver 
projektet Sweden on the Potomac. Sex spännande program om 
Sverige i House of Sweden om arkitektur/design, bilar/
transporter, vatten/miljö, turism, barn- och ungdomsfrågor 
samt innovationer/teknologi är inplanerade fram till den 6 juni 
2008. Den omfattande programverksamheten innefattar 
utställningar, debatter, seminarier och uppträdanden. House of 
Sweden är beläget i Georgetown vid floden Potomacs strand i 
hjärtat av Washington.

Samarbetspartners
Sverige är väl representerat på den enorma amerikanska 
marknaden. Sveriges ambassad och generalkonsulat 
kompletteras av ett antal Exportrådskontor. Därutöver finns ett 
väl utbyggt nät av honorärkonsuler och de svensk-amerikanska 
handelskamrarna, vilka på olika sätt kan bistå företag som är 
intresserade av att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Exportrådet har kontor också i Kanada, Mexiko, Brasilien och 
Argentina. De svenska utlandsmyndigheterna i hela regionen 



arbetar mycket aktivt med olika former av främjande och stöd 
till svensk exportindustri.

Andra samarbetspartners är Invest in Sweden Agency, Visit 
Sweden och ITPS.

KONTAKT

John-Olof Dahlstein Ämnesråd, näringslivsfrämjare
08-405 55 10 e-post till John-Olof Dahlstein
Lennart Killander Larsson Kansliråd 08-405 46 14
0733-72 73 16 e-post till Lennart Killander Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Amerika
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad

LADDA NER
  Chile-Sweden Task Force (pdf 745 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges ambassad i Washington
  Sveriges generalkonsulat i New York
  Sveriges generalkonsulat i Los Angeles
  Canadian Swedish Business Association (CSBA)
  Swedish-American Chambers of Commerce, USA
  Exportrådet
  Upphandlingsnytt, Exportrådet
  Sida
  House of Sweden, projektwebbplats
  House of Sweden, Fastighetsverkets webbplats

Näringslivsfrämjande i Asien och 
Oceanien (ASO)
http://regeringen.se/sb/d/3876

  Länkar till ambassader, Exportrådets kontor, etc.

Den snabba utvecklingen i Asien under de senaste åren har 
inneburit att de asiatiska ekonomierna spelar en betydande roll i 
världsekonomin. Asien svarar idag för ca 25 procent av världens 
BNP.

Uppdrag
Fyra av världens tio största ekonomier finns i Asien; Japan, 
Kina, Sydkorea och Indien. I många asiatiska länder är det 
exportsektorn som drivit den höga tillväxten. Till följd av höga 
tillväxtsiffror för både export och import ökar Asiens andel av 
världshandeln snabbt. Växande marknader i Asien innebär 
möjligheter för svensk export och för svenskt näringsliv 
strategiska branscher.

Både UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna stor prioritet vid att främja svenska 
intressen utomlands. Ambassadernas och generalkonsulatens 
roll på marknader där Exportrådet är representerat är att 
markera officiellt stöd, underlätta myndighetskontakter för 
företag och att medverka i kampanjer av mera generellt slag. I 
länder där det inte finns något Exportrådskontor är det 
ambassadernas handelsavdelningar som handlägger 
kommersiella ärenden.
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Exportrådets roll
Exportrådet är representerat genom tretton kontor i regionen - 
Indien (New Delhi och Bangalore), Malaysia (Kuala Lumpur) 
Vietnam (Ho Chi Minh City), Kina (Peking, Shanghai, Kanton 
och Hong Kong), Sydkorea (Seoul), Japan (Tokyo), Taiwan 
(Taipei), Australien (Sydney) samt Nya Zeeland (Auckland) - 
och svarar där för merparten av den praktiska hjälpen till 
svenska företag.

Näringslivsfrämjande i regionen
UD, Exportrådet, Svensk Handel (Importrådet) och 
ambassaderna/generalkonsulaten lägger ökad vikt vid att främja 
svenska ekonomiska intressen utomlands. En del insatser är 
direkt relaterade till enskilda företag, som kan få hjälp med 
besöksplanering, marknadsinformation, rådgivning och annan 
praktisk hjälp. Andra insatser är mer generella, till exempel att 
genom evenemang, med hjälp av kontakter och på andra sätt 
öka intresset utomlands för särskilda svenska 
kompetensområden (IT/telekommunikation, infrastruktur, 
energi, miljöteknik, bioteknik, design m.m.). För information 
om importfrågor hänvisas till Svensk Handel respektive 
Stockholms Handelskammare.

Forum Asien
UD-ASO anordnar olika aktiviteter för att bredda kunskapen om 
regionen och möjliggöra debattforum.

Projektbevakning
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)täcks av ambassaden i 
Manila som kan bistå svenska varu- och tjänsteföretag med 
närmare information om bankens projekt- och 
upphandlingsverksamhet. Fredrik Agerhem är 
projektexportfrämjare vid ambassaden i Manila. Även övriga 
ambassader i regionen hjälper svenska företag att bevaka 

upphandlingar och att hålla kontakt med "executing agencies" i 
låntagarländerna. Information om nya upphandlingar finns på 
Exportrådets hemsida.

Strategier
Regeringens strategi "Framtid med Asien" återfinns på 
hemsidan för Asien och Oceanien.Vad gäller land/
samarbetsstrategier för Sveriges utvecklingssamarbete i 
regionen hittas de under respektive land på hemsidan.

Honorärkonsuler i Asien och Oceanien
Sveriges honorärkonsuler i Asien och Oceanien är en resurs i 
handels- och investeringsfrämjandet. Det finns en lättillgänglig 
förteckning över våra honorärkonsuler i Asien och Oceanien där 
varje honorärkonsul presenteras med adressuppgifter och 
information om professionell bakgrund, nuvarande position, 
"fields of expertise", etc. Adressuppgifter för Sveriges 
ambassader och lönade generalkonsulat i regionen redovisas 
också.

Samarbetspartners
Främjandet sker i nära samarbete med nyckelaktörer som 
Exportrådet, Svensk Handel, Sida, Svenska institutet, Invest in 
Sweden Agency, Handelskamrarna, Swedfund, ITPS, Vinnova 
m.fl.

KONTAKT

Bengt E. Johansson Departementsråd, näringslivsfrämjare
08-405 52 47 e-post till Bengt E. Johansson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT

http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=96457&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=96457&m=popup&l=sv
http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/1475


  Asien- och Oceanienenheten (UD-ASO)
  Asien och Oceanien
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat
  Detta arbetar departementen med
  Våra samarbetspartners
  Främjare vid Asiatiska utvecklingsbanken
  En svensk Asienpolitik
  Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens 

Asienstrategi
  Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-

talet

EXTERNA LÄNKAR
  Exportkreditnämnden
  AB Svensk Exportkredit
  Invest in Sweden Agency (ISA) och Exportrådet
  Exportrådet
  Svensk Handel
  Stockholms Handelskammare
  Ostindienfararen

Näringslivsfrämjande inom UD:s 
EU- enhet
http://regeringen.se/sb/d/3849

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Enhetens verksamhet omfattar EU27 samt Island, Norge, 
Schweiz, Turkiet, Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kosovo, 
Kroatien, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Uppdrag
EU länderna svarar i dag för bortåt 70 procent av Sveriges 
export och 80 procent av vår import. En tredjedel av Sveriges 
alla ambassader och konsulat finns representerade i regionen.

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande är UD:s och 
utlandsmyndigheternas bidrag till regeringens tillväxt- och 
sysselsättningspolitik. Främjandet är en integrerad del av 
enhetens arbete och sker i mycket nära samarbete mellan 
ledningsgruppen, näringslivsfrämjarna och landhandläggare 
med specifikt ansvar för ett eller flera länder i regionen.

Främjandet sker i nära samverkan med andra aktörer på fältet. I 
regionen finns ca. 200 honorärkonsuler, 26 Exportrådskontor 
och det finns handelskamrar i de flesta länderna. VisitSweden 
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har 9 kontor i regionen och ISA, Invest in Sweden Agency, har 
för närvarande representationskontor i Europa. Dessa utgör på 
respektive marknad den lokala främjargruppen som träffas 
under ambassadens ledning på regelbunden basis.

Ekonomisk utveckling i regionen
Med 20 av Sveriges 35 största exportmarknader representerade 
i regionen är EU Sveriges både största och viktigaste 
exportmarknad. Näringslivsfrämjandet i regionen är mycket 
omfattande och inbegriper varierande projekt och aktiviteter.

Det nordiska samarbetet är både brett och välutvecklat. Norge, 
Danmark och Finland placerar sig alla inom topp 10 för svensk 
utrikeshandel och en dryg femtedel av Sveriges export går till de 
nordiska grannländerna. För svensk export är även de baltiska 
länderna en mycket intressant närliggande marknad med en 
avsevärd potential för svenska företag. Det största svenska 
exportlandet i regionen är Estland, dit exporten har ökat med 12  
procent under första halvåret 2007.

Tyskland är Sveriges största handelspartner och både exporten 
och importen utvecklas positivt. Den tyska andelen av den 
svenska exporten uppgår till cirka 10 procent och exporten steg 
under första halvåret 2007 med 14% jämfört med samma period 
föregående år. Tyskland är vårt överlägset största importland 
och utgör ett av de få länder där Sverige har en negativ 
handelsbalans. Sveriges ställning i Tyskland stärks genom de 
cirka 700 svenska dotterbolag som finns etablerade i landet.

De nya och de förhållandevis nya medlemsländerna leder till en 
ökad ekonomisk aktivitet i Sveriges närområde. Stora 
investeringar framförallt inom områden som miljö och 
infrastruktur genomförs. Polen står som enskilt största 
exportmarknaden bland dessa länder, med en svensk 
exportökning på 33 procent under första halvåret 2007. 

Exporten är även stor till Tjeckien där en ökning med 16 procent 
skett under motsvarande period.

Språkkunskaper viktigt för handeln
Det finns en svensk-fransk och svensk-tysk språkfond med syfte 
att främja handel genom att erbjuda utbildning i språk och 
företagskultur till anställda i svenska företag inom export eller 
import. Mer information hittar du under under Externa länkar.

Västra Balkan
Regionen kring Västra Balkan är i fokus. Handeln med mindre 
exportmarknader är viktig och kan bidra till ekonomisk 
utveckling och stabilitet. Den ekonomiska utvecklingen i Västra 
Balkan anses centralt för regionens framtid, och svensk handel 
kan därmed påverka regionen positivt. Inom områdena miljö 
och infrastruktur har Sverige särskilt goda möjligheter att 
profilera sig inom regionen.

Miljö- och energisatsningar
Miljö och energi är prioriterade områden och Sverige har där 
goda möjligheter att profilera sig. Miljö- och energievenemang 
av olika slag planeras av nästan alla ambassader I regionen 
under det kommande året. Ett flertal projekt planeras även i 
samband med det svenska EU- ordförandeskapet. Inom detta 
breda fält ingår projekt rörande energieffektivitet, biodrivmedel, 
energiomställning och hållbart byggande mm.

EU:s strukturfonder 2007 - 2013
För åren 2007-2013 finns det nya så kallade strukturfonder 
inom EU och arbetet med EU:s strukturfonder har fortsatt 
prioritet, framförallt i Polen. För den nya perioden, år 
2007-2013 finns det tre mål för den så kallade 
sammanhållningspolitiken. Dessa är konvergens, regional 
konkurrenskraft och sysselsättning, samt territoriellt samarbete.  



Att stötta ambassaderna och Exportrådet i deras arbete med att 
hjälpa att de svenska företagen kan inhämta information om 
fonderna, och försöka ta del av dessa, är betydelsefullt.

Ett hundra miljarder euro ska satsas i Polen mellan år 2007 och 
år 2013. Av dessa kommer cirka 67 miljarder från EU och 
resterande från Polska offentliga och privata sektorer. Landets 
infrastruktur och miljö ska utvecklas, särskilt vatten och 
avloppssystem. Även vägar och järnvägar ska moderniseras eller 
byggas ut.

Bulgarien anses vara ett av de mest attraktiva länderna i Balkan 
för utländska investerare. Om landet lyckas använda hela 
strukturfonderna (cirka 6,9 miljarder euro) är Bulgarien det 
land som får mest per capita.

Nordområdessamarbete
Det förekommer mycket samverkan mellan Sverige och Norge, 
både när det gäller gränsregionala samarbeten, och olika former 
av projekt. Det finns dock potential för att öka samarbetet 
ytterligare, främst inom näringslivssektorn, petroleumsektorn, 
energisektorn, infrastruktursektorn och forskningssektorn. 
Fortsattstor vikt kommer därför att läggas på 
"Nordområdessamarbetet".

Östersjösamarbetet
EU- enheten medverkar aktivt i strategin för att tillvarata nya 
tillväxtmöjligheter i Östersjöregionen, i synnerhet under det 
svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008. 
Regionen är ett både viktigt och intressant industriellt kluster 
vars konkurrenskraft gentemot andra regioner stärks. Detta sker 
främst genom att förutsättningarna underlättas för handel och 
entreprenörskap, men också genom en effektivare infrastruktur. 
Regelbundet besöksutbyte av politiker på regional och nationell 
nivå syftar till att medvetandegöra beslutsfattare om regionens 

gemensamma behov och intressen.

Märkesåret 1809
Den bilaterala relationen mellan Sverige och Finland kommer 
att uppmärksammas fram till och med år 2009. Syftet är att 
uppmärksamma 200- års minnet av delningen av det dåvarande 
svenska riket år 1809. Sverige fortsätter att arbeta för det nära 
grannstatsförhållande som finns i dag, som utvecklats under de 
senaste 200 åren och som vi har anledning att försöka förstärka 
än mera för framtiden. Ett viktigt ändamål är att fortsätta att 
utveckla de olika aspekterna av de mycket starka och fruktbara 
svensk- finska handelsförbindelserna.

Aktuell information
På Exportrådets webbplats finns information om vilka 
aktiviteter som är aktuella i regionen. Exportrådet har 
information om svenska dotterbolag på respektive marknad. I 
länder där det inte finns något Exportrådskontor har Sveriges 
ambassad en handelsavdelning med sådan information. 
Aktiviteter tillkommer löpande i vår planering. Dessa initieras 
oftast i samarbete mellan främjandeaktörerna och företagen på 
fältet.

 ▪ Samarbetspartners

 ▪ Exportrådet

 ▪ Sida

 ▪ Svensk Handel

 ▪ Svenska institutet

 ▪ Swedfund

 ▪ Svenska Handelskamrarna



 ▪ VisitSweden

KONTAKT

Caroline Meimoun Ämnesråd 08-405 31 24 070-932 46 83
e-post till Caroline Meimoun
Michaela Wilhelmsson Biträdande främjare, med särskilt ansvar  
för länderna i gruppen Östra Europa och utvidgningen samt 
Turkiet programmet. 08-405 54 12 073-354 69 48
e-post till Michela Wilhelmsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för Europeiska unionen (UD-EU)
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM)
  Sveriges ambassader och konsulat
  Turkietprogrammet

EXTERNA LÄNKAR
  Svensk-franska språkfonden
  Svensk-tyska språkfonden
  Läs mer om EU:s strukturfonder på EU-upplysningens 

webbplats
  Exportrådet
  Invest in Sweden Agency
  Svensk Handel
  Svenska instituet
  Swedfund
  Svenska Handelskammrarna
  Visit Sweden

Näringslivsfrämjande i Östeuropa, 
Centralasien och på västra Balkan
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  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Ryssland är, liksom Ukraina, en mycket intressant och växande 
marknad för de svenska företagen. En annan marknad som ökar  
i betydelse är västra Balkan. Under 2005 har Sverige tecknat 
samarbetsavtal med republiken Serbien inom energi- och 
gruvsektorn. Ytterligare bilaterala överenskommelser är under 
förhandling.

Uppdrag
UD och Exportrådet lägger tillsammans med 
utlandsmyndigheterna stor vikt vid att främja svenska 
ekonomiska intressen utomlands. Insatser sker på många olika 
sätt. Flera är direkt relaterade till enskilda företag, som 
exempelvis hjälp med besöksplanering, marknadsinformation, 
rådgivning, så kallad matchmaking och annan praktisk hjälp. 
Andra insatser är mer generella och kan vara att genom 
evenemang såsom seminarier, workshops och in- och utgående 
delegationsresor öka intresset utomlands för konkurrenskraftiga 
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svenska kompetensområden såsom it/telekommunikation, 
miljöteknik, energi, infrastruktur med mera.

Näringslivsfrämjande i regionen
UD har under de senare åren uppmärksammat den allt större 
betydelse som främjandet, i vid mening, har både för att stärka 
varumärket Sverige samt för att stärka svenska 
näringslivsintressens konkurrenskraft i regionen. Detta har 
bland annat fått till följd att våra främjanderesurser i utlandet 
har förstärkts genom att vissa av våra ambassader har fått 
speciellt utsända främjare. Inom vår region har ambassaderna i 
Moskva, Kiev och Zagreb fått förstärkning. Sedan tidigare har 
även ambassaden i Belgrad ett främjandekontor som på heltid 
arbetar med att främja svenska företagsintressen.

Ryssland
Ryssland är för närvarande vår 15:e största exportmarknad i 
världen. Handeln mellan Sverige och Ryssland har dock ökat 
kraftigt under de senaste åren. Den svenska exporten har ökat 
med 230 procent och importen med 158 procent bara under den 
senaste femårsperioden. Potentialen för fortsatt stark tillväxt av 
handeln måste anses vara betydande. En större svensk 
främjandesatsning i Ryssland har genomförts fram till juni 
2006, Sweden Upgrade. En särskild handlingsplan för det 
handelsekonomiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland 
har också tagits fram.

Ukraina
Ukraina är Europas näst största land med en befolkning på 48 
miljoner människor. Landet ligger i Sveriges närområde och 
utgör en viktig potentiell marknad. Den politiska utvecklingen 
är idag oförutsägbar, även om landets inriktning mot 
marknadsekonomi och EU-närmande bedöms ligga fast. Under 
2005 har två stora främjandeinsatser genomförts och 

ambassaden kommer under hösten 2006 att få förstärkning 
med en utsänd främjare.

Övriga länder i Östeuropa
Sveriges handel med länderna i Södra Kaukasien (Armenien, 
Azerbajdzjan, Georgien), Moldavien och Vitryssland samt 
Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan) har hittills varit relativt begränsad. 
Det finns dock en intressant potential i flera av länderna och det 
svenska näringslivets intresse ökar, i första hand i Kazakstan. 
En särskild ambassadör för länderna i Centralasien har utsetts 
och en svensk näringslivsdelegation under ledning av vice 
statsminister Bosse Ringholm besökte i februari 2006 Astana 
och Almaty. En särskild ambassadör för länderna i Södra 
Kaukasien utsågs också hösten 2006.

Serbien-Montenegro
Republiken Serbien är en snabbt växande marknad där svenska 
företag idag har arbetat upp en stark position. Nordiska 
Investeringsbanken (NIB) har under 2005 slutit ett statusavtal 
avseende finansiering av svenska och nordiska affärer med 
republiken Serbien. Ett flertal bilaterala överenskommelser 
mellan Sverige och republiken Serbien har slutits under 2005 
för samarbete inom bland annat energi- och gruvsektorn. 
Ytterligare överenskommelser är under förhandling, till exempel 
för järnvägs- och telekommunikationssektorn. I mars 2006 har 
ett järnvägsseminarium hållits i Belgrad och ett större 
näringslivsseminarium i Stockholm med deltagande av bland 
annat näringsminister Östros och Serbiens president Tadic´.

Övriga länder på västra Balkan
Svensk industri har en lång tradition av närvaro i regionen och 
svenska företag och deras produkter har ett mycket gott 
anseende på marknaden. Stora investeringsinsatser planeras 



och genomförs, ofta med bilaterala eller multilaterala 
finansiärer. Sverige har som biståndspartner varit en av de stora 
aktörerna, något som starkt bidragit till dagens positiva 
affärsklimat för svenska företag. Den marknad som för 
närvarande främst växer, förutom republiken Serbien, är 
Kroatien.

I slutet av november 2006 genomförs de så kallade nordiska 
dagarna i Kroatien för tredje året i rad. Mer information om 
detta finns på nordiska dagarnas egen webbplats, 
www.nordicdays.info.

Samarbetspartner
Sverige är väl representerat på ovanstående marknader. 
Ambassader och generalkonsulat kompletteras av 
exportrådskontor i Moskva, S:t Petersburg, Kiev och Belgrad. 
Därutöver finns ett utbyggt nät av honorärkonsuler och 
handelskamrar, vilka på olika sätt bistår företag som är 
intresserade av vår region Östeuropa, Centralasien och västra 
Balkan. Andra viktiga partners är Sida, UD EIM-PES, Nordiska 
Investeringsbanken (NIB), Svensk Exportkredit (SEK), 
Swedfund International AB, Invest in Sweden Agency, Visit 
Sweden, Svenska Institutet, Stockholm Institute of Transition 
Economics (SITE) samt svenska export- och importföretag.

KONTAKT
Bo Emthén Generalkonsul 08 405 32 55 e-post till Bo Emthén

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Enheten för Östeuropa och Centralasien
  Enheten för främjande och EU:s inre marknad
  Ambassader och konsulat

  Enheten för främjande och EU:s inre marknad

EXTERNA LÄNKAR
  Sida
  Svenska institutet
  Swedfund
  Stiftelsen Östekonomiska Institutet
  Nordiska dagarna i Kroatien
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Näringslivsfrämjande i Afrika

http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63513

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

Den svenska utrikeshandeln med Afrika har under de senaste 
åren utvecklats starkt i positiv riktning, både på export- och 
importsidan. Svenska investeringar i Afrika ökar och den 
svenska turismen växer.

Affärer i Afrika i dag
Afrika är en spännande marknad, en marknad på framåtmarsch, 
som ofta ger ett lönsamt utbyte. Sverige och svenska företag har 
mycket gott renommé i afrikanska länder. Det är av stort värde 
att kunna sätta "svenska flaggor" på till exempel projektexport 
till Afrika. Svenska företag har fortfarande en till delar 
outnyttjad potential i Afrika och det finns ökad efterfrågan på 
aktivt svenskt officiellt främjande.

Många afrikanska länder kännetecknas dock av betydande 
politiska risker och andra marknadsstörande faktorer såsom 
stor byråkrati och korruption.

Expansionstakten för svenska affärer i Afrika kan och bör 
upprätthållas. Svenska företag levererar idag produkter och 
tjänster vilka tjänar som bas för många länders strävan att 
komma ur fattigdomsfällan och, i första hand, uppnå 
millenniemålen.

Hur Afrikafrämjandet bedrivs
Afrikafrämjandet bedrivs i nära samarbete med de 15 svenska 
utlandsmyndigheterna i sub-shara Afrika. Främjaren vid UD:s 
Afrikaenhet (UD-AF) har en koordinerande roll för ökad 
samverkan mellan olika svenska organisationer, myndigheter 
och företag.
Främjaren vid UD-AF verkar också som interna rådgivare i 
frågor rörande, export, import, finansiering och garantier samt 
turism till Afrika och universitetssamarbeten.
Arbetet med handelsfrämjandet gentemot Afrika är till största 
del efterfrågestyrt. UD-AF samlar referensgrupper för att 
stämma av att fokus på arbetet avseende sakfrågor och länder/
regioner svarar upp på svenskt näringslivs efterfrågan.

Främjandearbetets mer publika del bedrivs i form av ett relativt 
stort antal in- och utgående besök på hög nivå, seminarium etc. 
Lika viktigt är det vardagsfrämjande som sker vid svenska 
utlandsmyndigheter i Afrika, till exempel affärsmannaluncher, 
"dörröppnande", rådgivning, problemlösning etc. Svenska 
företag nyttjar i betydande utsträckning svenska ambassaders 
rapportering som beslutsunderlag inför affärer i Afrika. UD:s 
rapporter om mänskliga rättigheter är idag en naturlig del av 
beslutsunderlagen vid större affärer i Afrika för bland annat 
svenska företag, banker och institutioner.

Rådgivningsverksamhet
Rådgivningsverksamhet från handelsfrämjaren, 
landhandläggare och utlandsmyndigheterna till svenska 
företagen upptar betydande resurser. Frågor gäller allt från 
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finansierings- och garantifrågor, Corporate Social Responsibility  
(CSR), till enklare konsulära frågor som kan komma att hindra 
affärer. Rådgivning ges också när mer allvarliga störningar eller 
problem i svenska företags affärsverksamhet uppstår. I 
förekommande fall agerar här UF-AF tillsammans med 
ambassaden i det aktuella afrikanska landet. Man kan notera att 
svenska företag har klart större affärsvolymer i de länder där det 
också finns svenska ambassader.

Utbildning
Utbildning av medarbetare som tjänstgör på Regeringskansliet 
(RK), och utbildning inför utlandsstationering är också viktig 
del av handelsfrämjandet gällande Afrika, både för UD och för 
Sida. Dessutom skräddarsys främjarutbildning och 
nätverksbyggande program för alla ambassadörer inför 
utlandsstationering i Afrika.

Upprätthålla kontaktnät
UD-AF har tillsammans med Exportrådet, med start 2002, 
byggt upp en CRM-databas med kontaktpersoner på svenska 
företag, organisationer, myndigheter m.fl. som har intresse för 
affärer i Afrika och/eller Mellan Östern. Databasen innehåller 
idag mer än 3000 unika uppgifter och gör att vi enkelt och 
effektivt kan nå ut med information, förfrågningar och 
inbjudningar etc. till rätt personer i svenskt näringsliv.

Samarbetspartner
Främjandet sker i nära sampel med nyckelaktörer som 
Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), AB Svensk 
Exportkredit (SEK), Importrådet, Handelskammare, 
Näringslivets Internationella Råd, Sida, Swedfund International 
AB, Näringslivets Internationella Råd (NIR), Svenska Institutet, 
Kommerskollegium (Open Trade Gate) med flera.

KONTAKT
Svante Kilander Handelsfrämjare 08-405 32 76 073-376 42 42
e-post till Svante Kilander
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Våra samarbetspartners
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131

  Mellanöstern och Nordafrika
  EU/ EFTA samt Turkiet och Västra Balkan
  Östeuropa, Centralasien och västra Balkan
  Nord- och Latinamerika
  Afrika
  Asien och Oceanien
  Våra samarbetspartner

  Exportrådet
  Svensk Handel
  Invest in Sweden Agency (ISA)
  Sida
  Swedfund
  Svenska institutet
  Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
  Handelskamrarna i Sverige
  

Projektexport
http://regeringen.se/sb/d/3027

  Främjare vid Världsbanksgruppen (IBRD)
  Främjare vid FN
  Främjare vid EBRD
  Främjare vid EU
  Främjare vid Asiatiska utvecklingsbanken

Regeringskansliets Projektexportsekretariat (PES) inom UD 
ansvarar för den del av exportfrämjandet som inriktas på 
projektexport och svenska företags andel av upphandling till de 
projekt som finansieras av utvecklingsbankerna, FN och EU.
PES fungerar också som en kontaktpunkt mellan svenska 
myndigheter, näringslivet och de internationella institutionerna 
i frågor som rör multilateralt och bilateralt finansierade projekt.

Vad är Projektexport?
Projektexport är export av större anläggningar eller 
sammanhängande systemlösningar inom infrastruktur. Som 
exempel kan nämnas kraftöverföringssystem/kraftverk, system 
för vattenrening, avlopps- och avfallshantering och andra 
offentligägda anläggningar. Möjligheter till projektexport 
uppstår ofta när större investeringar skall göras i något land och 
en del av finansieringen kräver deltagande från någon 
utvecklingsbank, FN eller EU.

Tidscykeln för ett projekts tillblivelse är lång, ofta flera år. 
Behoven måste först identifieras, en lösning måste väljas och 
projektet definieras innan det kan bli föremål för en 
internationell upphandling. I denna får intresserade företag 
tävla om att genomföra uppdraget genom ett anbudsförfarande 

http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131
http://regeringen.se/sb/d/7865
http://regeringen.se/sb/d/7865
http://regeringen.se/sb/d/3849
http://regeringen.se/sb/d/3849
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63214
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63214
http://regeringen.se/sb/d/3875
http://regeringen.se/sb/d/3875
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63513
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/63513
http://regeringen.se/sb/d/3876
http://regeringen.se/sb/d/3876
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131
http://regeringen.se/sb/d/3026/a/23131
http://www.swedishtrade.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.svenskhandel.se/Default.asp
http://www.svenskhandel.se/Default.asp
http://www.isa.se/templates/Startpage____2008.aspx
http://www.isa.se/templates/Startpage____2008.aspx
http://www.sida.se/
http://www.sida.se/
http://www.swedfund.se/
http://www.swedfund.se/
http://www.si.se/forstasida.cs?dirid=144
http://www.si.se/forstasida.cs?dirid=144
http://www.itps.se/
http://www.itps.se/
http://www.cci.se/
http://www.cci.se/
http://regeringen.se/sb/d/3027
http://regeringen.se/sb/d/3027
http://regeringen.se/sb/d/3894
http://regeringen.se/sb/d/3894
http://regeringen.se/sb/d/3878
http://regeringen.se/sb/d/3878
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17911
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17911
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17912
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17912
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17913
http://regeringen.se/sb/d/3027/a/17913


enligt landets/finansiärernas upphandlingsregler. Kunderna är 
normalt myndigheter/landsting/kommuner eller offentligt ägda 
bolag.

Projektexport karaktäriseras av att: 

 ▪ involvera många aktörer och ekonomiskt omfatta affärer, 
från några hundra miljoner kronor och uppåt, ofta i 
miljardklassen

 ▪ beslut om genomförande har politiska dimensioner och 
ofta kräver politiska ställningstaganden i 
verksamhetslandet

 ▪ finansiering ofta involverar internationella 
finansieringsorgan, som till exempel EU, EBRD, 
Nordiska Investeringsbanken, Världsbanken

 ▪ mottagaren/kunden behöver konsulthjälp för att 
förbereda och genomföra uppdraget, ta projektet från idé 
till ett konkret och realiserbart projekt

 ▪ den ofta sker till avlägsna och/eller svårbearbetade 
marknader

Projektexport handlar ofta om investeringar i infrastruktur. 
Konkurrensen på den internationella marknaden för 
projektexport är mycket hård. Det svenska näringslivet är dock 
mycket konkurrenskraftigt på de områden som är aktuella. Det 
handlar bland annat om energi, kommunikationer, livsmedel 
och, inte minst - miljötekniklösningar.

Projektexportfrämjare vid ambassader och konsulat
Vid vissa svenska utlandsmyndigheter finns 
projektexportfrämjare vars uppgift är att särskilt bevaka 
affärsmöjligheter för svenska företag på 
projektexportmarknaden.

Projektexportfrämjare finns vid ambassaden i Washington, FN-
representationen i New York, ambassaden London, EU-
representationen i Bryssel, ambassaden i Manila, ambassaden i 
Tunis (för bevakning av Afrikanska utvecklingsbanken)

Projektexportfrämjarna har även till uppgift att ge svenska 
företag vägledning och fungera som länk mellan svenska företag 
och respektive institution. Såväl leverantörer som konsulter kan 
vända sig direkt till projektexportfrämjarna för personlig 
rådgivning. Allmän rådgivning av enklare och inte tidskrävande 
slag är som regel kostnadsfri för företagen. Fokuserade och mer 
tidskrävande uppdrag kan dock vara avgiftsbelagda.

Till vänster kan du läsa mer om de olika exportfrämjarna

Projektexportsekretariatet
Projektexportsekretariatet/FIM-PES
Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM Tel växel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76 E-post: ud-fim-pes@foreign.ministry.se

ANSVARIGT DEPARTEMENT
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Främjare vid Världsbanksgruppen
http://regeringen.se/sb/d/3894

  Länkar till Världsbanksgruppen, m.m.

Främjare:
JOnas Bjällerstedt, ambassadråd Lars Roth Embassy of Sweden 
2900 K St., NW WASHINGTON, DC 20007
USA Tel: +1 202 467 26 00 Fax: +1 202 467 26 99
Geografisk placering: Svenska ambassaden i Washington
Ansvar för:
Världsbanksgruppen
Inter-American Development Bank (IDB)
Inter-American Investment Corporationi (IIC)
Central American Bank for Economic Integration (CABEI)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Caribbean Development Bank (CDB) 

Projektexportfrämjarens roll
Vår roll som UD:s projektexportfrämjare vid Världsbanken i 
Washington DC är att vara katalysator i svenska företags 
ansträngningar att få del i den stora affärspotential av projekt 
finansierade av våra utvecklingsbanker. Det rör sig om en årlig 
marknad på ca USD 40 miljarder per år, varav ca USD 3 
miljarder utgörs av upphandlade konsulttjänster.

Våra tjänster är i korthet: (vissa är avgiftsbelagda)

 ▪ Exportservice: allmän information om bankerna, dess 
regler, informationskällor, kontaktpersoner samt viss 
projektinformation

 ▪ Målrelaterade besöksprogram och informationsmöten/
seminarier

 ▪ Skräddarsydd projektbevakning sektorsvis och 
regionsvis, inkluderande information av "Early warning"-
karaktär

 ▪ Hjälp vid protestärenden och felaktigheter i 
upphandlingsprocessen

 ▪ Marknadsföring av svenska företags produkter och 
tjänster gentemot relevanta handläggare och chefer i 
utvecklingsbankerna

 ▪ Spridning av information om Sveriges konsultfonder i 
bankerna till nya grupper av konsulter och företag i 
efterfrågade nischer. Detta skall ses som språngbrädan 
till av bankerna upphandlade projektuppdrag

Beslutsgången - Projektägare
Bankerna är endast finansiärer av projekt. Det är 
uppdragsgivaren, "The Executing Agent", som "äger" projektet 
och väljer konsulter respektive leverantörer. Bankerna har 
vetorätt om fel begåtts eller om köparen ej följt 
upphandlingsreglerna. Svagare länder får normalt visst stöd 
även i upphandlingsförfarandet. Världsbanken och IDB har 
dock endast regeringar, myndigheter eller statsägda företag som 
kunder medan IFC arbetar uteslutande med den privata 
sektorn.

Upphandlingsregler
Det finns två huvudtyper av upphandlingsregler:

1. Upphandling av varor och tjänster (Goods & Works) sker till 
90% genom konkurrensupphandling (International Competitive 
Bidding).
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2. Upphandling av konsulttjänster (Consultany Services) sker 
enligt två huvudformer:

Quality Based Selection (QBS) eller Quality Cost Based Selection 
(QCBS)

Det är viktigt att vara med tidigt i upphandlingen med en 
intresseanmälan och samla poäng genom tidigare erfarenheter 
och bra CV:n på medarbetarna, så att man blir kortlistad för att 
få vara med och bjuda på projektet.

Finansiering
Världsbanken har särskilda utlåningsvillkor för fattiga länder, så 
kallade IDA-lån, samt ett så kallat HIPC-program för hårt 
skuldsatta fattiga länder (Heavily Indebted Poor Countries). 
Bankerna administrerar Sveriges olika fonder som kanaliseras 
genom Sida. Det går också att använda sig av andra länders 
obundna fonder med vilka Sverige har reciprocitet. Mer om 
detta kan vi informera om direkt.

Endast IFC och Miga arbetar på rent kommersiella villkor. 
IBRD, IDA och IDB har normalt en basränta som är fast för hela  
kredittiden och tar utöver denna endast ut en så kallad 
management fee. 

Samfinansiering
Då utvecklingsbanker som Världsbanken normalt endast 
finansierar en del av den totala projektsumman är det viktigt att 
hitta eventuella samfinansiärer till projekt.

Projektexportfrämjaren kan bistå med rådgivning när det gäller 
att hitta olika typer av samfinansiärer, bland annat genom ett 
kontaktnät av både statliga och privata svenska och utländska 
banker. Det förekommer ett växande samarbete mellan 
Världsbanken å ena sidan och respektive regional 

utvecklingsbank å andra sidan. Världsbanken arbetar på att 
integrera IFC och MIGA för att uppnå ett mer koordinerat 
uppträdande. Idag finns t.ex. endast en projektledare med 
huvudansvar i de fall då flera enheter är involverade i samma 
projekt eller arbetsområde.

Att bli en vinnare av uppdrag
Vi rekommenderar dig som vill vinna ett uppdrag att börja med 
att kontakta oss. Exportrådets databas Upphandlingsnytt är en 
viktig informationskälla för seriöst intresserade av upphandling 
genom de Washingtonbaserade utvecklingsbankerna. Vi lägger 
löpande in ny projektinformation som hämtas från 
Världsbankens "What´s new".

Man måste lära sig de grundläggande reglerna innan man ger 
sig i kast med utvecklingsbankerna. Det tar tid att vinna 
uppdrag och man måste därför tänka långsiktigt. Det räcker inte 
att göra en presentation och lämna en vacker broschyr, utan det 
är viktigt att bygga upp egna nätverk i bankerna. Detta kan bli 
avgörande för att lyckas vinna projekt. Bankernas handläggare 
är hårt pressade och vanligtvis mycket kunniga inom sitt 
område. Om man har något extra att erbjuda, lära ut eller vara 
till hjälp och nytta för den projektansvarige så bör man kunna 
lyckas ganska väl.

Viktigast är dock att bearbeta kunden, introducera sin teknik/
metod och sitt tänkande så att man inte har specifikationerna 
emot sig när dessa fastställs. Man kan alltid (helst under den så 
kallade "clarification period" men även fram till sista buddatum) 
komma med synpunkter, krav på ändringar om specifikationer 
är för snäva eller anpassade till en enskild konkurrent.



Världsbanksgruppen
Världsbanksgruppen består av:

IBRD/The International Bank for Reconstruction and 
Development 
IDA/The International Development Association 
IFC/The International Finance Corporation 
MIGA/The Multilateral Investment Guarantee Agency 
ICSID/The International Centre for Settlement of Investments 
Disputes

Använd länken "Länkar till Världsbankens olika 
utvecklingsbanker" som du hittar i vänsterspalten, för att läsa 
mer om finansieringsinstitutionerna.
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Främjare vid FN
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  FN-organisationernas webbplatser

Främjare
Karin Stanged, förste ambassadsekreterare
Permanent Mission of Sweden to the United Nations
1 Dag Hammarskjöld Plaza 885 Second Avenue, 46th floor
New York, NY 10017-2201 Tel växel: +1-212-583-25 00
Fax: +1-212-583-2549
Geografisk placering: FN-delegationen i New York

Projektexportfrämjarens roll
Det är Projektbevakningscentralens målsättning att dels öka 
kunskaperna hos berörda FN-tjänstemän om svenska företag 
och deras möjligheter att leverera varor och tjänster och dels att 
öka svenska företags intresse för de affärsmöjligheter som finns 
inom FN-systemet. De företag som intresserar sig för FN-
marknaden skall vara beredda på att marknadsföra sina 
tjänster/produkter på de platser där 
upphandlingsverksamheten sker, till exempel New York, 
Köpenhamn, Genève, Rom och i mottagarländerna.

Projektbevakningscentralen erbjuder bland annat följande 
tjänster till företag (vissa tjänster är avgiftsbelagda):

 ▪ marknadsinformation och marknadsintroduktion

 ▪ sätta ihop besöksprogram och arrangera 
informationsmöten och seminarier

 ▪ marknadsföra svenska produkter och tjänster

 ▪ bevaka och följa upp projekt
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 ▪ bistå vid registrering i FN:s olika leverantörsregister, 
närvara vid anbudsöppning med mera

Ta gärna kontakt med mig för en diskussion om möjligheterna 
att göra affärer med FN och hur vi kan samarbeta. Innan du 
kontaktar mig vill jag dock rekommendera att du läser följande 
korta fakta som översiktligt redogör för vad man inledningsvis 
bör känna till om vår verksamhet och FN.

Svensk konsultfond
Sverige inrättade 1994 en så kallad konsultfond vid FN:s största 
inköpsorganisation UNOPS. Fondens medel är öronmärkta för 
upphandling av svenska konsulttjänster i givarlandet. Danmark, 
Finland och Norge har liknande fonder vid UNOPS. 
Konsultfonden sköts av UNOPS kontor i Köpenhamn. 
Diskussioner pågår om att också öppna en viss andel av den 
svenska fondens medel för upphandling av varor. Mer 
information finns på UNOPS webbplats.

Affärsmöjligheter för svenska företag
FN är inte en organisation utan består av ett 30-tal olika organ. 
De flesta FN-organ bedriver upphandling i någon form, dels för 
egen räkning och dels för insatser i utvecklingsprojekt i 
mottagarländerna. FN är totalt sett en av de största 
upphandlarna i världen. Under 2000 ökade den svenska 
exporten till FN från 37,7 miljoner US dollar 1999 (varor 30,0 
och tjänster 7,7 miljoner US dollar) till 60,4 miljoner US dollar 
(varor 38,7, tjänster 21,7). Därmed ökade också den svenska 
andelen av FN:s sammanlagda upphandling från 1,13% till 
1,62%. Trots den förbättrade exporten till FN under 2000 tillhör 
Sverige dock fortfarande kategorin "underutilized major donor 
countries" tillsammans med Norge och Nederländerna. Att 
tillhöra denna grupp innebär att vissa FN-organ vid 
anbudsförfarande och upprättande av kortlistor skall eftersträva 
att ta med en eller flera leverantörer från nämnda länder. Inte 

minst mot denna bakgrund bör det finnas goda förutsättningar 
att med riktig marknadsbearbetning öka den svenska exporten 
av tjänster och varor till FN.

Marknadspotentialen inom FN är stor, men FN-organen är 
samtidigt inte enkla att bearbeta då de projektutförande/
upphandlande organen är många till antalet. Beslutsprocessen 
är och blir alltmer decentraliserad, vilket gör att det är än mer 
nödvändigt att personliga kontakter upparbetas. Här kan PBC 
fylla en viktig funktion som länk mellan företaget och 
kontaktpersonen på FN.

En viktig förutsättning för att komma i fråga för en upphandling 
är att ditt företag är registrerat i aktuell FN-organisations 
leverantörsregister. PBC kan lämna mer upplysning härom. En 
ytterligare förutsättning för att göra affärer med FN är att du är 
inriktad på att satsa på uppsökande verksamhet.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Att finna information
Här kan du hitta information om FN-organen och deras 
upphandling:
Informationsskriften United Nations System
General Business Guide, som kan erhållas från UNDP/IAPSO
Midtermolen 3 P.O. Box 2530 DK-2100 Köpenhamn Ö
tel: +45 3546 7000 fax +45 3546 7001
e-mail: registry.iapso@iapso.org
Använd länken "FN-organisationernas webbplatser", som du 
hittar i vänsterspalten för att läsa mer om IAPSO.
Handboken How to Do Business with the United Nations, 
utgiven av United Nations
Association of the United States of America, 801 Second Avenue
New York, NY 10017 tel: +1 212 907 13 00 fax:+1 212 682 91 85
e-post: unahq@unausa.org
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För leverantörer inom specialiserade produktområden 
kan följande organisationer vara av intresse:
 ▪ ICAO International Civil Aviation Organization 

(Montreal)
 ▪ ITU International Telecommunication Union (Genève)
 ▪ WMO World Meteorological Organization (Genève)
 ▪ IMO International Maritime Organization (London)
 ▪ WIPO World Intellectual Property Organization (Genève)
 ▪ IAEA International Atomic Energy Agency (Wien)
Utöver de ovan beskrivna FN-organen finns det 
ytterligare organ, vilka endast har en begränsad 
inköpsfunktion:
 ▪ UNFPA United Nations Population Fund (New York)
 ▪ UNOG Untied Nations Office i Geneva (Genève)
 ▪ HABITAT United Nations Centre for Human Settlements 

(Nairobi)
 ▪ PAHO Pan American Health Organization (Washington)

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
RELATERAT
  Ambassader och konsulat
EXTERNA LÄNKAR
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  ICAO
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  IMO
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  UNOG
  HABITAT
  PAHO

Sverigefrämjande
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  Främjandearbete i stor satsning
  Världsutställning på Internet

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) inrättades 
1995 och är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett 
effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering).

Nämndens medlemmar
Ordförande i Nämnden är chefen för Utrikesdepartementets 
enhet för främjande och EU:s inre marknad. Övriga ledamöter 
är cheferna för Exportrådet, Invest in Sweden Agency (ISA), 
Svenska institutet, VisitSweden, UD:s enhet för press, 
information och kommunikation, Näringsdepartementets enhet 
för forskning, innovation och näringslivsutveckling samt UD:s 
chefssamordnare för handels- och investeringsfrämjandet.

Nämndens mål och syften
NSU representerar de statliga och halvstatliga aktörerna inom 
Sverigefrämjandet och är ett forum för diskussion om strategi- 
och policyfrågor i Sverigefrämjandet.

Målet för Sverigefrämjandet är att skapa intresse, förtroende 
och goodwill för Sverige och att medverka till att Sverige 
betraktas som

 ▪ en pålitlig handels- och samarbetspartner

 ▪ en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar

 ▪ ett attraktivt resmål med berikande upplevelser
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 ▪ en ledande nation inom högteknologi, forskning och 
utveckling

 ▪ ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i
 ▪ en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och 

design
 ▪ en kreativ kulturnation

Nämndens sammanträden
Nämnden sammanträder två till fyra gånger per år. NSU:s 
kansli ansvar för samordning och har i uppgift att i samråd med 
NSU:s informationschefer, genomföra nämndens 
handlingsplan.

www.sweden.se
NSU-organisationernas gemensamma webbplats 
www.sweden.se har en central roll i NSU:s verksamhet. 
Webbplatsen administreras av Svenska institutet. Till denna 
gemensamma Sverigeportal finns en digital bildbank, 
www.imagebank.sweden.se. med ett tusental aktuella bilder som 
utländsk media och svenska utlandsmyndigheter kan använda.

Kontaktperson
Ämnesråd Fredrik Wetterqvist Utrikesdepartementet
UD-FIM-KULT  103 39 Stockholm  Telefon: 08-405 32 51  E-
post: fredrik.wetterqvist@foreign.ministry.se

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Exportrådet
  Invest in Sweden Agencys (ISA)
  Svenska institutet
  Visit Sweden
  sweden.se

Konsumentfrågor

http://regeringen.se/sb/d/4767

  Mål och budget
  Förslag till ny marknadsföringslag
  Hållbar konsumtion
  Konsumentskydd
  Vart kan konsumenten vända sig
  Konsumentpolitik på EU-nivå
  Övriga internationella organisationer

Konsumentpolitiken syftar till att ge konsumenter makt och 
möjlighet att göra aktiva och medvetna val och erbjuda ett högt 
konsumentskydd.
Myndigheterna Marknadsdomstolen, Konsumentverket 
inklusive Konsumentombudsmannen, Allmänna 
reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden och 
Resegarantinämnden verkställer regeringens konsumentpolitik. 
På det konsumentpolitiska området agerar även det statliga 
bolaget SIS Miljömärkning AB.

Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till 
frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade 
frågor, konsumtionsforskning samt bidrag för utveckling av 
miljömärkningskriterier för konsumentprodukter.

Konsumentpolitiken är ett sektorsövergripande politikområde 
som även verkar genom andra politikområden, t.ex. 
finansmarknadspolitiken, energipolitiken, IT-politiken, 
transportpolitiken och miljöpolitiken. Konsumentpolitikens roll 
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är att se till att konsumenternas intressen tillvaratas inom dessa 
politikområden.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Handlingsplan för hållbar 
konsumtion
http://regeringen.se/sb/d/6403

  Etisk konsumtion
  Miljömärkning
  Internationellt arbete

En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (skr. 
2005/06:107, bet. LU:36) överlämnades av den tidigare 
regeringen till riksdagen i mars 2006.

Inriktningen i handlingsplanen är att öka konsumenternas 
möjligheter till hållbar konsumtion, stärka deras motivation till 
ett ändrat beteende och öka deras engagemang för frågorna. Det  
framtida arbetet inriktas mot att äta, bo och resa hållbart. 
Sverige ska också fortsatt aktivt medverka till att hållbar 
konsumtion prioriteras i det internationella arbetet, främst i FN 
men också i EU och OECD.

Det samlade arbetet med hållbar konsumtion för hushållen ska 
följas med hjälp av åtta indikatorer för hållbar konsumtion.

Handlingsplanen är ett led i uppföljningen av slutsatserna från 
FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002. Liknande 
handlingsplaner tas fram i flera andra länder liksom av EU-
kommissionen.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni
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ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:107 Tänk om! - En handlingsplan för 

hållbar konsumtion
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling
  Skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion - 

Mål och inriktning till 2010
  Skr. 2005/06:107 Think twice! - An action plan for 

sustainable household consumption, översättning

Konsumentskydd
http://regeringen.se/sb/d/6374

  Säkra varor och tjänster
  Privatekonomiska tjänster
  Resegarantier
  Prisinformation
  Marknadsföring
  Elektronisk handel

Sverige har sedan många år tillbaka en väl utvecklad 
konsumentskyddslagstiftning. För en fungerande marknad 
krävs starka konsumenter som genom medvetna val av 
produkter och inköpsställen utnyttjar sina möjligheter att 
påverka marknadsutbudet och därmed också pressar priserna.

Konsumenterna måste känna sig trygga och veta att de varor 
och tjänster de köper är säkra, att den marknadsföring de möter 
är trovärdig och att om något går fel så finns en fungerande 
tillsynsorganisation och effektiva vägar att nyttja för att hävda 
sin rätt. Delar av den svenska konsumentskyddslagstiftningen 
bygger på EG-lagstiftning. Inom EU har under senare år en 
utveckling skett på området konsumentpolitik med flera nya 
initiativ och fokus på samarbete mellan medlemsstaterna och 
effektivt genomförande av de gemensamma bestämmelserna.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
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Säkra varor och tjänster
http://regeringen.se/sb/d/6381

  Skaderegistrering
  Marknadskontroll
  Standardisering
  Tjänstesäkerhet
  Säkra leksaker

Fyra av fem personskador inträffar i hem- och fritidsmiljöer och 
det är främst barn, ungdomar och äldre som skadar sig. De 
flesta olyckorna sker i eller vid bostaden.

Tonåringar och i viss mån även yngre vuxna skadar sig däremot 
mest inom sport- och idrottsområden. Äldres fallolyckor leder 
till fler dödsfall och större antal inläggningar och besök på 
akutmottagningar än andra typer av olyckor. Vid sidan om det 
mänskliga lidandet som olyckorna medför, är de 
samhällsekonomiska kostnaderna stora. För att minska antalet 
olyckor prioriterar regeringen produktsäkerhetsarbetet. 
Regeringen verkar för att det bedrivs ett aktivt förebyggande 
arbete och att farliga produkter tas bort från marknaden.

Arbetet på EU-nivå
Arbetet nationellt för säkra varor och tjänster är integrerat med 
arbetet på EU-nivå. Att det europeiska samarbetet relaterat till 
produktsäkerhetsarbete är välutvecklat och omfattande är en 
naturlig följd av genomförandet av den inre marknaden och i 
förlängningen strävan att stärka Europas konkurrenskraft.

Efter att det nya produktsäkerhetsdirektivet antagits har 
kommissionen inlett ett intensivt arbete på EU-nivå för att få 
igång de nya samarbetsstrukturerna och se till alla 
medlemsländer genomför de nya reglerna på samma sätt. 
Parallellt med produktsäkerhetskommitténs arbete håller en 
arbetsgrupp på att finna former för ett nytt nätverk mellan EU-
länderna så att man ska kunna bedriva gemensamma projekt 
och ha ett utbyte bland annat i marknadskontrollfrågor. Därtill 
pågår tjänstesäkerhetsarbetet.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om produktsäkerhet på EU-kommissionens 

webbplats
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Marknadsföring
http://regeringen.se/sb/d/6391

  Spam

Syftet med marknadsföringslagen är att främja konsumenternas 
och näringslivets intressen när det gäller marknadsföring av 
produkter. Den ska även motverka marknadsföring som är 
otillbörlig gentemot konsumenter och näringsidkare.

Lagrådsremiss om ny marknadsföringslag
Den 17 januari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med 
förslag till ny marknadsföringslag. Regeringen föreslår i 
lagrådsremissen att den nya marknadsföringslagen börjar gälla 
den 1 juli 2008. När Lagrådet lämnat sina synpunkter arbetas 
förslaget om till en proposition som lämnas till riksdagen för 
beslut. Mer information om förslaget finns under länken 
"Förslag till ny marknadsföringslag".
Marknadsföringslagen används när näringsidkare marknadsför 
eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Det 
kan handla om varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen 
eller andra nyttigheter.

Lagen innehåller två centrala generalklausuler. Den ena 
klausulen handlar om tillbörlighet i marknadsföringslagen (4 § 
första stycket) och anger att marknadsföringen ska stämma 
överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara 
tillbörlig gentemot konsumenter och näringsidkare. Den andra 
klausulen om information (4 § andra stycket) slår fast att 
näringsidkaren vid marknadsföring ska lämna sådan 
information som är av särskild betydelse från 
konsumentsynpunkt. 

Praxis och riktlinjer
Genom åren har Marknadsdomstolen utvecklat en omfattande 
rättspraxis, som preciserar generalklausulernas innebörd. 
Denna praxis fungerar som vägledning för marknadens aktörer. 
Bland annat har domstolen slagit fast i sin praxis att 
marknadsföring ska vara förenlig inte bara med 
marknadsföringslagen utan också med annan lagstiftning. En 
marknadsföringsåtgärd som inte uppfyller det kravet anses som 
otillbörlig enligt den så kallade lagstridighetsprincipen.

Konsumentverket har också, efter överläggningar med 
näringslivets organisationer, utfärdat riktlinjer/allmänna råd 
för att göra generalklausulerna tydligare.

Ytterligare bestämmelser i marknadsföringslagen
De så kallade katalogbestämmelserna (5-13 d §§) innehåller 
preciserade bestämmelser som rör:

 ▪ reklamidentifiering

 ▪ vilseledande reklam

 ▪ vilseledande förpackningsstorlekar

 ▪ vilseledande efterbildningar

 ▪ jämförande reklam

 ▪ konkursutförsäljningar

 ▪ utförsäljningar, realisationer

 ▪ obeställda produkter

 ▪ förmånserbjudanden, garantier

 ▪ obeställd reklam

Många av de här bestämmelserna fastställer i huvudsak tidigare 
praxis från Marknadsdomstolen avseende vanliga typer av 
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otillbörlig marknadsföring enligt generalklausulen i 1975 års 
marknadsföringslag.
Marknadsföringslagen innehåller också en särskild bestämmelse 
om otjänliga produkter (17 §) som innebär att en näringsidkare 
kan förbjudas att marknadsföra en produkt som uppenbart är 
olämplig för sitt huvudsakliga syfte. 

Förbud eller skadestånd vid regelbrott
En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god 
marknadsföringssed eller på något annat sätt är olämplig kan 
förbjudas att fortsätta med marknadsföringen. Ett sådant 
förbud kan även riktas mot andra som har medverkat till 
marknadsföringen. En näringsidkare kan också bli skyldig att 
lämna information som är av särskild betydelse från 
konsumentsynpunkt. Näringsidkaren ska även betala böter, om 
detta inte är uppenbart onödigt.

En näringsidkare som medvetet eller av slarv bryter mot 
katalogbestämmelserna i marknadsföringslagen (med undantag 
för vissa bestämmelser som rör obeställd reklam) kan dessutom 
vara skyldig att betala en särskild avgift till staten. En så kallad 
marknadsstörningsavgift, som kan uppgå till lägst fem tusen 
kronor och högst fem miljoner kronor.

Regelbrott kan anmälas till Marknadsdomstolen av:
 ▪ Konsumentombudsmannen (KO)
 ▪ en näringsidkare som berörs av marknadsföringen
 ▪ en grupp av konsumenter, näringsidkare eller löntagare 

som kan anmäla regelbrott till Marknadsdomstolen
När det gäller marknadsstörningsavgifter är det KO som 
anmäler till Stockholms tingsrätt. Om KO i ett visst fall beslutar 
att inte anmäla, får en enskild näringsidkare som berörs av 
marknadsföringen eller en grupp av näringsidkare göra en 
sådan anmälan. Tingsrättens domar och beslut i sådana mål kan 

överklagas till Marknadsdomstolen. I fall som inte är av större 
vikt kan KO tvinga ett företag att upphöra med 
marknadsföringen (förbudsföreläggande) eller tvinga 
näringsidkaren att lämna information som är av betydelse för 
konsumenten (informationsföreläggande). För att 
informationsföreläggandet ska bli gällande måste det 
undertecknas av näringsidkaren.

Övrig lagstiftning som reglerar 
marknadsföringsåtgärder
Det finns även bestämmelser i andra lagar som reglerar 
näringsidkares marknadsföringsåtgärder. Det handlar framför 
allt om speciallagstiftning som gäller vid marknadsföring av 
särskilda varor och tjänster. Exempel på sådana lagar är:
 ▪ konsumentkreditlagen (1992:830)
 ▪ lagen (1992:1672) om paketresor
 ▪ tobakslagen (1993:581)
 ▪ prisinformationslagen (2004:347)
 ▪ distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
 ▪ radio- och TV-lagen (1996:844)
Det är inte ovanligt att dessa lagar innehåller hänvisningar till 
marknadsföringslagens regelverk, bland annat till 
generalklausulerna i 4 § och sanktionsmöjligheterna. Flera av de 
nämnda lagarna är dessutom en del av genomförandet av ett 
antal EG-direktiv i svensk rätt.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
RELATERAT
  Läs mer om regeringens förslag till ny 

marknadsföringslag
EXTERNA LÄNKAR
  DM-nämndens webbplats

http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/7397
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/4767/a/96553
http://regeringen.se/sb/d/4767/a/96553
http://regeringen.se/sb/d/4767/a/96553
http://regeringen.se/sb/d/4767/a/96553
http://www.dm-namnden.org/
http://www.dm-namnden.org/


Näringslivsutveckling

http://regeringen.se/sb/d/2954

  Fler och växande företag
  Budget för näringspolitiken
  Regelförenkling
  Kvinnors företagande
  Entreprenörskap
  Generationsskifte
  Riskkapital
  Företagsfrämjande inom EU
  Myndighetsöversyn
  Myndigheter
  Organisationer

Fler och växande företag är centralt för en hållbar ekonomisk 
tillväxt och en ökad sysselsättning. Inom näringspolitiken 
arbetar regeringen med att utveckla gynnsamma förutsättningar 
för företagandet, både för att öka nyföretagandet och för att 
redan etablerade företag ska växa.

Möjligheten att anmäla intresse för att bli ambassadör 
för kvinnors företagande har upphört

Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 

nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.

  Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors 
företagande

Myndigheter

  Bolagsverket
  Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
  Patent- och registreringsverket (PRV)
  Konkurrensverket (KKV)
  Patentbesvärsrätten (PBR)

Bolag och Stiftelser

  ALMI Företagspartner AB
  Industrifonden
  Innovationsbron

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Fler och växande företag

http://regeringen.se/sb/d/5709

  Regeringens åtgärder för företagare
  Kvinnors företagande
  Regelförenkling
  Maud Olofssons nyhetsbrev
  Företagare berättar

- Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i 
Sverige. Därför vill regeringen att Sverige ska ha ett 
företagsklimat i världsklass. Jag är själv entreprenör och vet hur 
det är att vara företagare. Sverige behöver fler företagare, fler 
hjältar, som vågar starta eget eller satsa för att företaget ska 
växa.

Tillsammans gör vi Sverige till världens mest företagsvänliga 
land.

Maud Olofsson
Näringsminister

  
1500 nominerade att bli ambassadörer för kvinnors 
företagande
Regeringens satsning att rekrytera ambassadörer för kvinnors 
företagande har väckt stort intresse i hela landet. Målet var att 
kunna utse 500 ambassadörer som ska vara förebilder och 
inspirera andra kvinnor till att bli företagare. Över 1500 
intresseanmälningar har kommit in till regeringen! 

Pressmeddelande: 1500 nominerade att bli 
ambassadörer för kvinnors företagande
  Maud Olofsson talade på Småföretagsdagarna
Näringsminister Maud Olofsson deltog den 23 januari på 
Småföretagsdagarna i Örebro. Maud Olofsson talade om 
regeringens politik för att förbättra företagsklimatet i Sverige. 
Hur gör vi det enklare, roligare och lönsammare att driva 
företag? 
  
  Möjligheten att anmäla intresse för att bli 
ambassadör för kvinnors företagande har upphört
Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 
nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.
Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors 
företagande
  
Möjligheten att anmäla intresse för att bli ambassadör 
för kvinnors företagande har upphört
Sedan mitten av december 2007 har regeringen sökt 
ambassadörer för kvinnors företagande. Intresset har varit 
mycket stort. Sista dagen för intresseanmälan och nomineringar  
var den 21 januari. Nu vidtar en urvalsprocess som Nutek 
ansvarar för. Nutek kommer att ge besked till alla som har 
anmält sitt intresse för att bli ambassadör. Alla som har blivit 
nominerade kontaktas per e-post och ombeds göra en anmälan. 
I mars 2008 presenteras ambassadörerna på 
www.regeringen.se/foretagande.
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Läs mer om regeringens ambassadörer för kvinnors företagande

Maud Olofsson svarar på företagares frågor
Ta del av Maud Olofssons svar till Sveriges entreprenörer på en 
rad viktiga punkter om företagande.

Webbfilmer: Maud Olofsson svarar på företagares frågor

Företagare berättar
Här kan du läsa om andra entreprenörers affärsidéer och liv 
som småföretagare.

Två företagare - ett företag
Stormtrivs med eget företag
Workey - drömmen om det egna företaget

Nuteks företagarguide
För dig som vill starta och driva företag!
Här hittar du nyttig information om lagar och regler, smarta 
tjänster och praktiska tips.

Nuteks program för kvinnors företagande
Nutek har nu startat programmet Främja kvinnors företagande 
2007-2009. Programmet är treårigt och omfattar 80 miljoner 
kronor under år 2007. Nutek driver programmet på uppdrag av 
regeringen.

Etablering utomlands

Företag som vill etablera sig utomlands och behöver vägledning 
kan vända sig till Exportrådet eller Handelskamrarna.

  Exportrådets webbplats
  Handelskamrarnas webbplats

Kvinnors företagande
http://regeringen.se/sb/d/8649

  Ambassadörer för kvinnors företagande

Det finns en stor potential för ökat företagande bland kvinnor 
som regeringen vill ta tillvara. Regeringen lanserade därför i 
Budgetpropositionen 2007 en omfattande satsning för att 
främja kvinnors företagande och öka forskningen och 
kunskaperna om kvinnors företagande. 100 miljoner kronor per 
år satsas under 2007-2009.

Program för att främja kvinnors företagande
Som en viktig del av satsningen har regeringen gett Verket för 
näringslivsutveckling (Nutek) i uppdrag att genomföra och 
samordna ett treårigt program för att främja kvinnors 
företagande. Det övergripande målet för programmet är att 
nyföretagandet ska öka och att fler av de företag som drivs av 
kvinnor ska växa.

Programmet kommer att genomföras på såväl nationell som 
regional nivå och under 2007 satsas 80 miljoner kronor inom 
fyra delprogram: Information, rådgivning och affärsutveckling, 
Insatser inom nationella program, Utveckling av 
finansieringsmöjligheter samt Attityder och förebilder. En stor 
del av satsningen går till affärsutvecklingsinsatser, men även 
t.ex. webbaserade informationstjänster, förstärkt 
innovationsfinansiering, utbildning av rådgivare, extra insatser 
inom vissa befintliga program och att lyfta fram förebilder är 
områden som prioriteras i programmet. Ytterligare information 
om programmet finns på Nuteks webbplats, se länken till höger 
på denna sida.
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Forskning
Regeringen har dessutom gett Verket för innovationssystem 
(Vinnova) i uppdrag att utforma och genomföra ett treårigt 
program för forskning om kvinnors företagande. I uppdraget 
ingår att utlysa och fatta beslut om forskningsprojekt. Inkomna 
ansökningar ska bedömas av en grupp sakkunniga 
representanter för forskning och näringsliv. Genom två 
delprogram ska kvinnors företagande belysas både på 
individnivå och på strukturell branschnivå. Programmen ska 
dels titta på hinder för kvinnors företagande och dels 
förutsättningar för tillväxt i könssegregerade branscher.

Statistik
I dag finns bara begränsad tillgång till könsnedbruten 
företagsstatistik. Regeringen har därför också gett Statistiska 
Centralbyrån (SCB) i uppdrag att bygga ut en databas med 
uppgifter om företagare och företag i ett könsperspektiv. Denna 
omfattande databas innebär att man kommer att kunna 
analysera kvinnors och mäns företagande ur flera olika 
synvinklar, exempelvis kön, utbildningsbakgrund, bransch, 
antal sysselsatta etc.

Av den totala andelen företag drivs idag cirka en fjärdedel av 
kvinnor och av de nya företagarna var 35 procent kvinnor 2006. 
Med den nya satningen är regeringens mål att andelen kvinnor 
av samtliga nyföretagare skall utgöra minst 40 procent.

 ▪ 32 procent av alla nystartade företag 2006 startades av 
enbart kvinnor (antingen ensamma eller av flera kvinnor) 
och 6 procent startade med delad ledning mellan män 
och kvinnor (1 procents bortfall) Källa ITPS

 ▪ 5,4 procent av den kvinnliga arbetsförande befolkningen i 
Sverige är företagare (inkl. medhjälpande 
familjemedlemmar) Källa AKU

 ▪ Endast i en bransch, utbildning, hälso- o sjukvård, andra 
samhälls- o personliga tjänster, var andelen företag med 
enbart kvinnliga företagare större än andelen manliga 
företagare Källa ITPS

RELATERAT
  Pressmeddelande: satsning på forskning om kvinnors 

företagande
  Pressmeddelande: Regeringen satsar på 

kvinnorsföretagande
  Pressmeddelande: Startskottet går för regeringens 

satsning på kvinnors företagande
  Pressmeddelande: Nutek får i uppdrag att ta fram ett 

förslag till program för att främja kvinnors företagande

LADDA NER
  Regeringsbeslut: Program för kvinnors företagande (pdf 

94 kB)
  Läs mer om program för kvinnors företagande (pdf 44 

kB)
  Nuteks programförslag: Att främja kvinnors företagande 

(pdf 554 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Nutek: Kvinnors företagande stärker näringslivet i 

Sverige
  Nutek: Företagarguiden
  Nutek: Kvinnors och mäns företagande - en statistisk 

beskrivning
  Almis webbplats
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Regelförenkling
http://regeringen.se/sb/d/5720

  Regelförenkling - vad är det?
  Mått för administrativ kostnad
  Internationellt arbete
  Regeringens handlingsplan för regelförenklingar
  Tyck till om reglerna
  Generaldirektörsträff om regelförenklingar

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De 
regler som omger företag ska vara ändamålsenliga och enkla att 
förstå och följa.

Inom Regeringskansliet är det Näringsdepartementet som i 
första hand ansvarar för och samordnar regelförenklingsarbetet.

Konsekvensanalys viktigt verktyg
I Sverige är det ett krav att en särskild konsekvensanalys görs i 
ett tidigt skede när en ny regel med konsekvenser för små 
företag övervägs. Detta krav gäller såväl inom Regeringskansliet 
som för övriga myndigheter samt utrednings- och 
kommittéväsendet. Konsekvensanalyserna är ett verktyg för att 
få fram enkla, rättvisa och ändamålsenliga regler.

I förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av 
reglers effekter för små företags villkor, den så kallade SimpLex-
förordningen, finns en checklista som visar hur myndigheter ska 
göra sina konsekvensanalyser. Samma checklista tillämpas inom  
Regeringskansliet och utrednings- och kommittéväsendet.

Samarbete med näringslivet
Näringsdepartementet samarbetar med det svenska näringslivet 
på olika sätt när det gäller regelförenklingsfrågor. En 
kontinuerlig dialog om regelförenklingsarbetet förs bland annat 
med Näringslivets regelnämnd.

Nutek central myndighet för regelförbättringar
I Nuteks roll som regelförenklingsmyndighet ligger i att vara en 
resurs för andra myndigheter i deras arbete med analyser av hur 
författningsförslag påverkar företags villkor samt att utveckla, 
underhålla och tillämpa metoder som kan användas i 
regelförbättringsarbetet. Nutek ska också bland annat 
tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter 
eller förslag som rör regler för företagande.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Reglers effekter för små företag - Hur gör man en 

konsekvensanalys
  Skr.2005/06:49 Regeringens redogörelse för 

regelförbättringsarbetet
  Skr. 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för 

minskad administration för företagen m.m.
  Uppföljning av regeringens handlingsprogram för 

minskad administration för företagen - 291 steg för en 
enklare vardag

EXTERNA LÄNKAR
  Nuteks webbsidor om regelförbättring
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Regeringens handlingsplan för 
regelförenklingsarbetet

http://regeringen.se/sb/d/9109

  Departementens regelförenklingsarbete
  Arbetet med handlingsplanen
  Initiativ och förslag från näringslivet
  Regelförbättring i EU
  Andra delar i regelförenklingsarbetet

Regeringens främsta uppgift är att bryta utanförskapet genom 
fler jobb i fler och växande företag. Sverige behöver fler 
entreprenörer som gör verklighet av sina idéer och som vågar 
satsa tid och pengar på att investera i framtiden. För att uppnå 
detta måste det bli enklare, roligare och mer lönsamt att vara 
företagare.

Regelförenkling är ett av medlen för att regeringen mål om fler 
jobb ska uppnås. Målet för regeringens regelförenklingsarbete 
är att företagens administrativa kostnader för samtliga statliga 
regelverk ska minska med minst 25 procent till hösten 2010. 
Regeringens syfte är också att regelförenklingsarbetet ska leda 
till en märkbar förändring i företagens vardag.

Många företagare upplever idag att reglerna är krångliga och att 
de utgör ett kostsamt hinder i verksamheten. Om reglerna 
utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan 
företagarna ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla 
sin verksamhet så att de kan växa och anställa. Enklare regler 
leder till fler jobb. Regelförenklingsarbetet är centralt för att 
Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva 

företag i.

Arbetets omfattning
Regelförenklingsarbetet är inriktat på att åstadkomma en 
märkbar förändring i företagens vardag genom:

 ▪ att minska de administrativa kostnaderna för företagen 
med minst 25 procent till hösten 2010

 ▪ att förenkla underliggande materiell lagstiftning

 ▪ att uppmärksamma och förenkla för företagen irriterande 
regler

Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet
Läs hela handlingsplanen för regelförenklingsarbetet
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Departementens 
regelförenklingsarbete

http://regeringen.se/sb/d/9110

  Regelförenkling på Finansdepartementet
  Regelförenkling på Arbetsmarknadsdepartementet
  Regelförenkling på Jordbruksdepartementet
  Regelförenkling på Socialdepartementet
  Regelförenkling på Miljödepartementet
  Regelförenkling på Försvarsdepartementet
  Regelförenkling i Justitiedepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Regelförenkling på Kulturdepartementet
  Regelförenkling på Utrikesdepartementet
  Regelförenkling på Näringsdepartementet
  Regelförenkling på Utbildningsdepartementet

Det underlag som har kommit in från myndigheter och 
departement uppvisar stor variation, vilket till viss del beror på 
skillnaderna i regelområdenas art och omfattning. Generellt kan 
sägas att många myndigheter bedriver ett ambitiöst och 
målinriktat regelförenklingsarbete. Myndigheterna har lämnat 
många bra och nya förenklingsförslag inom sina 
ansvarsområden, men också på ansvarigt departements område.
   Här redovisas myndigheternas underlag summariskt, då 
utgångspunkten till detta första steg i arbetet har varit 
departementens samlade arbetsplaner. Detta är dock en första 
redovisning. Efter att steg två i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan genomförts kommer en mer utförlig presentation 
att ske av myndigheternas regelförenklingsarbete.

1500 vill bli ambassadörer för 
kvinnors företagande
http://regeringen.se/sb/d/9640

  1500 vill bli ambassadörer för kvinnors 
företagand

  Svenska företag behövs i Kina!
  Nya marknader - nya affärsmöjligheter
  Färre regler!
  Hej företagare!

För snart två månader sedan efterlyste jag ambassadörer för 
kvinnors företagande. Målet var att hitta 500 ambassadörer som 
kunde vara förebilder och inspirera andra kvinnor att bli 
företagare. I måndags gick nomineringstiden ut. Och antalet 
nomineringar överstiger alla förväntningar. Över 1 500 
intresseanmälningar har kommit in till regeringen.

Att 1500 nomineringar är många förstår man ännu bättre om 
man vet att i Storbritannien, med nästan 60 miljoner 
människor, hade man målet att hitta 1000 ambassadörer för 
kvinnors företagande.

Det stora intresset är förstås glädjande. Inte minst för att det 
visar på vilket fantastiskt engagemang det finns bland landets 
företagarkvinnor. Jag är övertygad om att ambassadörerna 
kommer att inspirera många till att förverkliga sina idéer och 
bidra till ett mer företagsamt Sverige

För trots att vart tredje nytt företag startas av en kvinna 
associeras företagande i stor utsträckning med en man. 
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Förhoppningsvis kan dessa ambassadörer bidra med att ändra 
på det genom att öka kunskaper bland kvinnor om vad 
företagande innebär och själva vara de förebilder de redan är.

Vad som händer nu är att vi går igenom de nominerade för att 
senare utse ambassadörer i alla län i landet. Det kommer även 
att finnas regionala kontaktpunkter som praktiskt kommer att 
bistå ambassadörerna. Verket för näringsutveckling, Nutek, är 
nationell koordinator för satsningen och ansvarar för den 
fortsatta processen.

Om drygt en månad hoppas jag kunna berätta vilka som blivit 
ambassadörer. Då kommer jag att återkomma med mer 
information om hur vi nu går vidare för att få fler kvinnor att 
starta företag.

Maud Olofsson
Näringsminister

Två företagare - ett företag
http://regeringen.se/sb/d/9596

  Två företagare - ett företag
  Stormtrivs med eget företag
  Workey - drömmen om det egna företaget

För tio år sedan hade de fasta, trygga anställningar och inte en 
tanke på att driva eget företag. Idag ångrar de inte en sekund att  
de tog steget och satsade, trots tre slitsamma år där löneuttag 
får stå tillbaka för investeringar i företaget.

Man märker direkt att de är sammansvetsade - som ler och 
långhalm, Susanne Carlson Kjellberg och Gunilla Nielsen. Den 
ene tar vid där den andre slutar prata när de med nästan en och 
samma röst berättar om sin gemensamma skapelse: 
serviceföretaget Legetimus AB. Det är tydligt att de haft nytta av  
varandra genom resan från idé till verklighet.
- När en av oss tyckt det varit motigt, har den andra lyft upp. Vi 
har också haft nytta av varandra när vi diskuterat fram lösningar  
till olika problem. Nu känner vi varandra så pass bra att vi med 
en blick vet var vi har den andre och eftersom vi har olika 
framtoning, kompletterar vi varandra bra, säger Gunilla.

Svarta marknaden är största konkurrenten
Legetimus är ett serviceföretag som erbjuder de flesta tjänster 
man kan tänka sig inom servicesektorn: städning, handling, 
tvätt, barnpassning, fönsterputs, kontorsservice, flyttstädning 
eller trädgårdsskötsel. Affärsidén är att man genom ett och 
samma nummer ska kunna köpa en mängd olika tjänster och 
namnet Legetimus sprang ur viljan att uttala att det här handlar 
om legala, "vita" tjänster i en bransch där den störste 
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konkurrenten heter svarta marknaden. Skattesubventionen för 
hushållsnära tjänster har förstås inneburit en ökning av antalet 
kunder och företaget anlitas idag både av kommuner, landsting, 
företag och privatpersoner. Det kan handla om alltifrån 
offentligt upphandlad hemtjänst, privatpersoner och företag 
som köper städtjänster eller en barnfamilj som får hjälp att 
under en dag lämna och hämta barn på dagis, tvätta, städa och 
handla.

Personal med många strängar på sin lyra
Inledningsvis gjorde Susanne och Gunilla rubbet själva: 
städade, handlade, sålde tjänster och bokförde. Idag har de 18 
anställda och växer alltjämt.
- Vi är väldigt noggranna vid rekrytering av personal och kollar 
till exempel alltid i belastningsregistret, eftersom de ska kunna 
ge god service på många olika områden och till olika människor. 
Man måste funka med barn, till exempel, och kunna ge samma 
service oavsett om det är till gamla Agda i en liten tvåa eller till 
en välbärgad familj i en stor villa, berättar Susanne. 

Tidigare erfarenheter grundade för det egna företaget
I sjutton år har de känt varandra som kollegor. De arbetade som  
enhetschefer inom hemtjänsten under många år, vilket gav en 
god grund för det egna företagandet i både kontakter och insyn 
och kunskap i hur tjänster upphandlas. Eftersom de var sugna 
på något nytt, pushade de varandra att börja jobba på ett 
bemanningsföretag som hyrde ut sjuksköterskor.
- Det var något helt annat än vad vi var vana med. Som 
enhetschef var man van vid rutiner, lagar och regler som gjorde 
arbetet rätt tungrott. Här revs beslut upp på nolltid och saker 
hände fort. Det kändes lite jobbigt, samtidigt som det ingöt mod 
i oss att våga satsa på något eget.

Konkursen blev sista pushen
En konkurs drabbade snart bemanningsföretaget och trots att 
både Susanne och Gunilla beskriver det som något av det 
jobbigaste som kan drabba en anställd, blev det just konkursen 
som fick dem att ta steget till det egna företagandet. 
- Vi hade pratat om att göra något själva innan. När 
konkursbeskedet kom, åkte vi till Köpenhamn över helgen och 
ältade alltihop om och om igen och till sluta bestämde vi oss för 
att köra på. Måndagen därpå stod vi på arbetsförmedlingen för 
att söka starta-eget-bidrag, berättar Gunilla.

Stöd av familjen - oerhört viktigt
Så träffades de varje dag, planerade, satte upp mål och la ner tid 
och kraft på att hitta kunder. Det var inte roligt alla gånger och 
det gick ett halvår innan de fick sina första köpare. Idag har de 
över hundra kunder och har just anställt en säljare på heltid. 
- Förutsättningen för vårt företagande har varit både 
ekonomiskt och mentalt stöd från respektive familj. Det är 
oerhört viktigt att förankra ett sådant här beslut hos sina nära 
och kära, säger Susanne.
Ska de ge råd till andra som funderar på att starta företag, vill de 
uppmana just till att våga och att tro, både på sig själva och på 
idén "till två hundra procent" och att förankra dessa hos nära 
och kära.
- Man måste gå in med hela sitt liv och förankra allt hos 
familjen. Sedan måste man våga be om hjälp. Inventera ditt 
nätverk och samarbeta med andra företag.

- Vi har blivit kallade "lilla gumman"
Att de är kvinnliga företagare inom ett traditionellt sett kvinnligt 
tjänsteområde, har haft sina sidor. Många gånger har de fått 
markera att de är seriöst arbetande företagare som kräver 
respekt.
- Det har hänt ett par gånger att man blir kallad "lilla gumman" 



och liknande av någon man aldrig träffat, till exempel. Det är 
heller inte ovanligt att män vill kramas när vi ses i 
yrkessammanhang - något som män inte råkar ut för, berättar 
Susanne.

Ångrar sig inte
Fortfarande har de inte tagit ut någon lön utan placerar istället 
pengarna i företaget och dess utveckling, men låter sig inte 
oroas. De är övertygande i sin tro på framtiden:
- Jag ångrar inte en sekund att vi satsade på detta. Det viktigaste 
för mig är att ha ett arbete jag trivs med och har makt att 
påverka, säger Susanne och Gunilla fyller i:
- Jag har upptäckt sidor hos mig själv som jag inte visste att jag 
hade. Man utvecklas och självförtroendet växer av att 
förverkliga en egen idé. Det här är vårt livsverk!

Regional tillväxt

http://regeringen.se/sb/d/2498

  Mål och inriktning för regional tillväxt
  Budget för regional tillväxt
  EU:s sammanhållningspolitik
  Nationell strategi 2007-2013
  Nationellt forum
  Handlingsprogram för landsbygd
  Regionala program och förordningar
  Stöd till företag
  Myndigheter och organ

Regeringen för en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av 
landet möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra till det 
gemensamma bästa. Hela Sveriges kraft ska tas till vara.

Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften, 
och skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer 
och investeringar, kan tillväxtpotentialen i hela landet stärkas. 
Politiska åtgärder som främjar företagande, innovation och 
förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 
tillgänglighet samt en god servicenivå är nödvändiga för att 
stärka lokal och regional utvecklingskraft. Den nationella 
utvecklingskraften är beroende hur väl de unika förutsättningar 
som finns lokalt och regionalt tas tillvara av bland annat 
medborgare och företag.

Sveriges tillväxt är inget annat än summan av den tillväxt som 
skapas i landets alla delar. Åtgärder behöver därför anpassas till 
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såväl lokala som regionala skillnader och förutsättningar. Ett 
ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över 
statliga medel är också viktigt för politiken.

Myndigheter och organ som har större uppgifter inom 
den regionala tillväxtpolitiken
- Kommunala samverkansorgan
- Regionala självstyrelseorgan

  Länsstyrelserna
  Glesbygdsverket
  Nutek
  Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning
En nationell strategi för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning för perioden 2007-2013 har presenterats. 
Strategin vidareutvecklar samordningen mellan den regionala 
utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den 
europeiska sammanhållningspolitiken.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Nationellt forum

http://regeringen.se/sb/d/9322

  Deltagare och mötesmaterial

Det nationella forumet för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning är regeringens instrument 
för att, på ett samlat sätt, föra en dialog med den regionala 
nivån, kring långsiktiga och strategiska, frågor av betydelse för 
regional tillväxt. Inrättandet av ett nationellt forum är ett sätt 
att öka möjligheterna till lokalt och regionalt inflytande och 
ansvar.

Gemensam syn på utvecklingsfrågor
I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 aviserar 
regeringen att ett nationellt forum ska inrättas. Utgångspunkten 
är att ett delat ansvar mellan regional och nationell nivå för den 
regionala utvecklingen ställer krav på en politisk dialog och en 
gemensam syn och kunskap om viktiga utvecklingsfrågor.

Lokal och regional förankring
Politiska företrädare för varje län har inbjudits av regeringen att 
ingå i forumet. De har i sin tur till uppgift att finna former för en 
lokal och regional förankring och återkoppling av de 
diskussioner som förs i forumet.

De nationella forumets ordinarie möten ges olika teman i syfte 
att fokusera och fördjupa diskussionerna. De prioriteringar som 
lagts fast i den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning behandlas under de fyra 
första mötena:
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 ▪ Innovation och förnyelse

 ▪ Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud

 ▪ Tillgänglighet

 ▪ Strategiskt gränsöverskridande samarbete
Dessa teman ges ett innehåll i form av analyser av utvecklingen i 
Sverige och dess regioner, relevant forskning på området, 
nationella initiativ och ambitioner samt goda exempel från 
regioner i Sverige och internationellt.

Verksamma fram till 2009
Det nationella forumet träffas två gånger per år för ordinarie 
möten. Däremellan kan, om särskilda behov finns, seminarier 
eller konferenser anordnas för att belysa aktuella sakfrågor eller 
forskning. Tidsperspektivet är, i första skedet, andra halvan av 
2009 då en översyn av den nationella strategin skall göras.

Det nationella forumet samordnas av Näringsdepartementets 
enhet för regional tillväxt, Anna Olofsson, 08-4051323

Kalendarium för Nationellt forum
2007 9 maj:  Uppstartsmöte
19 oktober:  Strategiskt gränsöverskridande samarbete
2008  25 januari: Tillgänglighet
18 april: Lissabonstrategin
5 september Innovation och förnyelse
7 november Landsbygdsstrategin
2009 Vår:  Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Höst:  Översyn nationell strategi

Nationellt forum - Tillgänglighet, 25 januari 2008
Den 25 januari hade det nationella forumet för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning sitt första 
möte för 2008. Temat för dagen var tillgänglighet.

Regionala program och 
förordningar inom regional 
tillväxtpolitik
http://regeringen.se/sb/d/9724

  Regionala utvecklingsprogram
  Regionala tillväxtprogram
  Regionala strukturfondsprogram
  Program inom det gränsöverskridande samarbetet
  Förordningar

För politikens genomförande och för att stärka det lokala och 
regionala tillväxtarbetet finns ett antal program på regional nivå 
med olika syften.

Samverkan i program och partnerskap är ett sätt att skapa 
arenor för lokala, regionala och nationella aktörer att mötas och 
fatta gemensamma beslut för att stärka tillväxten och 
konkurrenskraften. Ett antal förordningarna anger 
bestämmelser som gäller för den regionala tillväxtpolitikens 
olika områden.

EXTERNA LÄNKAR
  Nuteks webbsidor om regionala tillväxtprogram
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Turism

http://regeringen.se/sb/d/2501

  Internationellt samarbete
  Forskning om turism
  Myndigheter och organisationer

Turistnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor 
betydelse för sysselsättningen i många regioner. Stat och näring 
har tillsammans utarbetat en gemensam strategi för ökad 
tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin.

Myndighet
  Nutek
Statligt ägt bolag

  VisitSweden AB
Näringens större organisationer

  Rese- och turistindustrin i Sverige, RTS
  Svensk Turism AB
Länkar

  European Travel Commission
  OECDs turistkommitté
  Forskningsinstitutet ETOUR
  Europeiska kommissionens webbplats - turismsidorna
Propositioner

  Proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt 
konkurrenskraftig svensk turistnäring

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet

Basindustri

http://regeringen.se/sb/d/2973

  Basindustri
  EU- och internationellt arbete

Basindustrin är en viktig del av svensk ekonomi. Insatser för att 
främja kunskapsförsörjning, forskning och utveckling är 
nödvändiga för att basindustrin ska kunna behålla sin 
konkurrenskraft.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Forskning och utveckling

http://regeringen.se/sb/d/3274

  Budget för forskning och utveckling
  Rymdverksamhet
  EU- och internationellt samarbete

Forskning är en tillväxtfaktor av strategisk betydelse för 
näringslivet. Ett väl fungerande samarbete mellan universitet, 
högskolor, forskningsinstitut och näringsliv är viktigt för en 
gynnsam utveckling. 

Myndigheter

  Verket för innovationssystem, Vinnova
  Rymdstyrelsen

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Samhällsekonomi och statsbudget

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Samhällsekonomi och statsbudget. 
http://wimnell.com/omr353g15 .pdf (647+657+658)
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Samhällsekonomi och statsbudget
http://regeringen.se/sb/d/1599

  Statsbudget
  Ekonomisk politik
  Skatter
  Bank, värdepapper och försäkringar
  Företag med statligt ägande
  Internationellt ekonomiskt samarbete
  Tema: Sysselsättning
  Tema: Tillväxt
  Regelförenkling på Finansdepartementet
  Tema: Fusk
  Ekonomin i siffror

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser på bästa möjliga 
sätt. Ekonomisk politik är en sammanfattande benämning på 
åtgärder som regering och riksdag genomför för att påverka 
förhållanden i ekonomin. I statsbudgeten anger regeringen den 
ekonomiska politikens inriktning.

Finanssektorn har nyckelroll i svensk ekonomi
Väl fungerande finansiella marknader är viktiga för 
samhällsekonomin och tillväxten. Den pågående internationella 
integrationen har bidragit till den finansiella sektorns 
utveckling. Det konstaterar författaren till Långtidsutredningens 
senaste bilaga som presenteras idag. 
Pressmeddelande: Finansiella sektorn  har nyckelroll 
i svensk ekonomi
SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt - Analys av 
den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv

Webbutsändning: Presskonferens: Finansiella sektorn 
har nyckelroll i svensk ekonomi
  
Expertgruppen för miljöstudier vill lägga om 
fiskeripolitiken
Alltför stora fiskuttag i kombination med dålig lönsamhet i 
fiskenäringen. För att komma tillrätta med problemen måste 
den svenska fiskeripolitiken läggas om. Det säger 
Expertgruppen för miljöstudier i sin senaste rapport som 
överlämnas till Finansdepartementet idag. 
Pressmeddelande: Den svenska fiskeripolitiken måste 
läggas om
Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske 
inom räckhåll
  
Enklare att betala trängselskatt
Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med 
förslag om att bilister ska få ett inbetalningskort på sin 
trängselskatt hemskickat månadsvis och att betalningsperioden 
ska förlängas. 
Pressmeddelande: Enklare att betala trängselskatt
Prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning 
avseende trängselskatt m.m.
Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter 
för vissa delar av tjänstesektorn 
Ja till budet på OMX 
Regeringen vill förbättra situationen för personer med 
samordningsnummer Alla notiser

Pressmeddelanden
Finansiella sektorn har nyckelroll i svensk ekonomi 
Påminnelse: Finanssektorn har nyckelroll i svensk ekonomi 
Anders Borg till Bryssel för Ekofinmöte 
Alla pressmeddelanden
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Senaste publikationerna
Finansiella sektorn bär frukt - Analys av den finansiella sektorn 
ur ett svenskt perspektiv 
Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll 
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. 
  Alla publikationer

Budgetpropositionen för 2008

Minskat statligt ägande

Aktuella frågor

  Sänkta socialavgifter i tjänstesektorn
  Nya skatteregler för pensionsförsäkring
  Budgetpropositionen för 2008
  Fastighetsskatt
  Jobbskatteavdrag
  Skattelättnader för hushållstjänster
  Ansvarskommittén

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg
  Mats Odell
  Maud Olofsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
  Statsrådsberedningen
  Näringsdepartementet

Statsbudget

http://regeringen.se/sb/d/2548

  Budgetpropositionen för 2008
  Tidigare budgetar
  Årsredovisning för staten 2006
  Tidigare årsredovisningar
  Budgetutveckling och styrning
  EU-budgeten
  Myndigheter
  Kontakt

Viktigare lagar och förordningar  
I skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008 kan du läsa om förändringar som träder i kraft vid 
årsskiftet. Skriften kan laddas ner eller beställas. 
Informationsmaterial: Viktigare lagar och 
förordningar inför årsskiftet 2007/2008
Läs mer om lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut

Bakgrundsmaterial
  Läs om hur budgetprocessen fungerar
Myndigheter
  Ekonomistyrningsverkets webbplats

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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Budgetpropositionen för 2008

http://regeringen.se/sb/d/9445

  Arbete
  Sjukförsäkringen
  Företagande
  Miljö, energi och klimat
  Folkhälsa
  Familj och jämställdhet
  Vård och omsorg
  Utbildning
  Boende
  Övrigt
  Redan beslutade och aviserade reformer
  Så fördelas pengarna
  Prognoser
  Pressmeddelanden
  Publikationer och informationsmaterial
  Hitta rätt i budgeten
  Ordlista
  Tidigare budgetar

Den ekonomiska tillväxten väntas bli 3,2 procent 2008 och den 
öppna arbetslösheten förväntas falla till 4,0 procent. 
Överskottet i den offentliga sektorn beräknas bli 2,8 procent av 
BNP.

Att minska utanförskapet och få fler i arbete är regeringens 
övergripande och viktigaste mål. Regeringens fokus är på 
åtgärder som bidrar till högre sysselsättning. Full sysselsättning 
är det främsta medlet mot växande klyftor och orättvisor i 
samhället. Statens budgetöverskott de tre kommande åren 
beräknas bli det största på mycket länge. En ansvarsfull politik 
med ordning och reda i de offentliga finanserna tryggar 
välfärden för kommande generationer.

Budgetpropositionen är regeringens förslag till budget för 
statens inkomster och utgifter följande budgetår.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Budgetpropositionen 2008 Fler i 

arbete - fler vägar tillbaka
  Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008
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Sjukförsäkringen
http://regeringen.se/sb/d/9591

  Trygghetssystemen

Regeringen föreslår en rad åtgärder för fler vägar tillbaka från 
sjukfrånvaro. Genom att upprätthålla en nära koppling till 
arbetsmarknaden under sjukfrånvaron minskar risken för att 
fastna i långvarig frånvaro.

En rehabiliteringskedja införs
En rehabiliteringskedja införs med preciserade tidsgränser för 
att kontrollera arbetsförmågan. Åtgärderna ska stödjas av hälso- 
och sjukvården, företagshälsovården och arbetsförmedlingen.

Under de tre första månaderna inriktas åtgärder på att den 
sjukskrivne ska kunna återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. 
Om det inte är möjligt ska det undersökas om det finns andra 
arbetsuppgifter som arbetstagaren kan göra hos sin 
arbetsgivare.

Mellan månad tre till sex inriktas åtgärder på att en sjukskriven, 
med hel eller delvis arbetsförmåga, ska komma tillbaka till 
arbete någonstans på arbetsmarknaden, det vill säga hos andra 
arbetsgivare. Personen ska få stöd och hjälp av 
arbetsförmedlingen.

Mellan månad sex till tolv inriktas hjälp och stöd för återgång i 
arbete. Om personen fortfarande är för sjuk för att arbeta ska 
Försäkringskassan följa upp sjukskrivningen så att åtgärder 
påbörjas så snart det är möjligt. Finns arbetsförmåga ska 
personen vara hänvisad till arbetsförmedlingen och söka arbete.

Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning är fortsatt 
nedsatt men förväntas återkomma ska förlängd sjukpenning 
kunna betalas ut. Ersättningen föreslås bli 75 procent av den 
sjukpenninggrundande inkomsten och ska i normalfallet kunna 
betalas ut som längst i 18 månader. Ambitionen är att de nya 
reglerna ska kunna gälla från och med 1 juli 2008.

Företagshälsovård
3,4 miljarder kronor satsas 2008-2010 på att vidareutveckla 
företagshälsovården samt införa en rehabiliteringsgaranti så att 
stödet till arbetsgivare och sjukskrivna stärks. Som ett första 
steg i att införa rehabiliteringsgarantin föreslår regeringen att 
ett avtal sluts med hälso- och sjukvården under 2008 som 
innebär att hälso- och sjukvården tillförs ökade resurser för 
medicinska rehabiliteringsinsatser.

Nyfriskjobb

Särskilda nystartsjobb, så kallade nyfriskjobb, införs från och 
med 1 januari 2008. Detta innebär att arbetsgivare får en 
kompensation som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften när de 
anställer personer som under minst ett år fått sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning.

Försöksverksamhet
Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen ska under två 
år bedriva en försöksverksamhet för att bland annat låta privata 
förmedlingsföretag medverka till att långtidssjukskrivna och 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning återfår 
arbetsförmågan och återgår till arbete. Inom ramen för 
försöksverksamheten kommer särskilda insatser att prövas för 
unga.
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Arbete och ersättning

Med nuvarande regler kan en person behålla hela sjuk- eller 
aktivitetsersättningen i tre månader samtidigt som denne 
prövar ett jobb och får lön. Regeringen föreslår att 
utbetalningstiden förlängs till 12 månader. Under den tiden får 
den sjukskrivne behålla 25 procent av ersättningen. Syftet är att 
stärka förankringen på arbetsmarknaden för 
långtidssjukskrivna.

Med nuvarande regler kan man arbeta motsvarande en åttondel 
av normal arbetstid samtidigt som man får hel sjukersättning. 
Möjligheterna till detta ska begränsas i syfte att förhindra 
missbruk.

Personer med icke tidsbegränsad sjukersättning behöver 
särskilda insatser för att prova arbete. Regeringen vill därför 
ändra reglerna så att rätten till sjukersättning inte ska påverkas 
av att man arbetar. En steglös avräkning av sjukersättningen 
mot arbetsinkomster ska införas för personer som hade icke 
tidsbegränsad sjukersättning den 31 augusti 2007.

Sjukpenninggrundande inkomst
Regeringen anser att beräkningen av den 
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) bör ändras så att den 
baseras på ett genomsnitt av den tidigare inkomsten. I avvaktan 
på ett sådant förslag föreslås att den sjukpenninggrundande 
inkomsten ska multipliceras med 0,97 vid beräkning av 
dagersättning från och med 1 januari 2008. Denna förändring 
innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten bättre följer 
den genomsnittliga faktiska löneutvecklingen för 
sjukfrånvarande. För den som har sjukpenning kan förslaget 
innebära en minskning av ersättningen med som mest cirka 390 
kronor per 

Jobbpolitiken
http://regeringen.se/sb/d/9566

  Jobbpolitiken
  Företagspolitiken

Åtgärder för att göra det mer lönsamt att arbeta

 ▪ Jobbskatteavdrag infördes den 1 januari 2007.

 ▪ En rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har 
genomförts som avser villkor, ersättningsperiodens längd 
och ersättningsnivå. Graden av egenfinansiering i 
arbetslöshetsförsäkringen har ökat och 
medlemsavgifterna till varje arbetslöshetskassa 
differentierats.

Åtgärder som gör det billigare att anställa
 ▪ Från den 1 januari 2007 finns nystartsjobb för dem som 

inte arbetat under en längre tid. Nystartsjobben innebär 
en skattelättnad motsvarande full arbetsgivaravgift för 
personer som under mer än ett år varit arbetslösa, 
deltagit i arbetsmarknadspolitiska program, haft skyddat 
arbete på Samhall eller haft sjukpenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning.

 ▪ Skattereduktion för köp av hushållstjänster trädde i kraft 
den 1 juli 2007.

 ▪ För att göra det mer attraktivt för företagen att behålla 
och nyanställa äldre medarbetare slopades den 1 januari 
2007 den särskilda löneskatten på arbetsinkomster och 
inkomster av aktiv näringsverksamhet för personer som 
fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare. Den 1 januari 
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2008 avskaffas den särskilda löneskatten även för 
personer som inte omfattas av det reformerade 
pensionssystemet, dvs. personer som är födda före 1938.

Bättre matchning och en effektivare 
arbetsmarknadspolitik

 ▪ Jobb- och utvecklingsgarantin infördes den 2 juni 2007. 
Den omfattar individuellt utformade åtgärder och är 
indelad i tre faser. Inledningsvis fokuseras på 
intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. I den 
andra fasen får deltagarna tillgång till ett utbud av 
arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar 
arbetsträning, arbetspraktik, subventionerade 
anställningar och kompetenshöjande insatser. Den tredje 
och sista fasen innebär att alla deltagare, som efter 450 
ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin inte 
funnit något arbete, ges en varaktig samhällsnyttig 
sysselsättning motsvarande ett heltidsjobb.

 ▪ För att förbättra möjligheterna att få ett arbete för 
personer med funktionshinder har regeringen tillfört 
resurser så att den tillfälliga ökningen av antalet 
lönebidragsplatser 2006 och 2007 kan bibehållas 2008. 
En ökning kan ske från 2009.

 ▪ AMS och länsarbetsnämnderna avvecklas från den 1 
januari 2008, då den nya sammanhållna myndigheten 
Arbetsförmedlingen bildas.

 ▪ Regeringen har gett AMS i uppdrag att använda 
kompletterande arbetsförmedlingar i syfte att förbättra 
matchningen.

Åtgärder för att öka integrationen

 ▪ Från den 1 januari 2007 har asylsökande som har 
beviljats uppehållstillstånd, kvotflyktingar och 
anhöriginvandrare möjlighet att få nystartsjobb de tre 
första åren efter det att uppehållstillstånd beviljats.

 ▪ Instegsjobb infördes 2 juli 2007 och är riktade till 
asylsökande som har fått uppehållstillstånd, 
kvotflyktingar och anhöriginvandrare under de första 18 
månaderna efter uppehållstillstånd. Instegsjobb är en 
subventionerad anställning som är kopplad till 
undervisning i svenska för invandrare och har tydliga 
handledande inslag.

 ▪ Arbetsförmedlingens resurser för yrkesbedömning har 
förstärkts. Dessutom har Valideringsdelegationen i 
uppdrag att leda en pilotverksamhet enligt 
branschmodeller framtagna i samarbete med 
branschorganisationer. Syftet är att validera 1000 
personers utländska yrkeskompetens samt att ge 
Valideringsdelegationen möjlighet att pröva de metoder 
och modeller för validering av yrkeskompetens som 
utarbetats i samarbete med branscher och 
branschorganisationer.

 ▪ För att underlätta mottagandet av flyktingar i kommuner 
i regioner med god arbetsmarknad och skapa tydliga 
ekonomiska drivkrafter som påskyndar etableringen av 
flyktingar på arbetsmarknaden, får kommunerna en extra 
ersättning som delvis är prestationsbaserad.

 ▪ En särskild utredare har fått i uppdrag att till den 2 juni 
2008 lämna förslag på hur ansvar och finansiering av 
flyktingmottagande och insatser för nyanlända kan 
utformas så att de sammantaget stärker kommunernas, 
statliga myndigheters och andra aktörers drivkrafter att 



verka för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden för den 
nyanlände samt stärker individens drivkrafter till egen 
försörjning. En väsentlig uppgift för utredningen är att se 
över hur arbetslinjen kan stärkas och hur 
Arbetsmarknadsverket tillsammans med andra 
arbetsförmedlande organisationer kan ha en mer 
framträdande roll i mottagandet av nyanlända.

Åtgärder för att minska arbetslösheten bland 
ungdomar
 ▪ Den 1 juli 2007 infördes lägre arbetsgivaravgifter för 

unga.

 ▪ Regeringen har föreslagit en jobbgaranti för unga som 
beräknas träda i kraft den 1 december 2007. Syftet med 
jobbgarantin för unga är att ge stöd och ökade drivkrafter  
för arbetslösa ungdomar att få ett arbete eller att 
vidareutbilda sig inom det reguljära utbildningssystemet.

 ▪ En försöksverksamhet med lärlingsutbildning kommer 
att genomföras med start hösten 2008 och innebär bl.a. 
att viss ersättning samt handledarutbildning kan ges till 
arbetsgivare som tar emot elever inom gymnasieskolan.

Så fördelas pengarna
http://regeringen.se/sb/d/9469

  Utgiftsområden: en beskrivning
  Politikområden: en beskrivning
  1. Rikets styrelse
  2. Samhällsekonomi och finansförvaltning
  3. Skatt, tull och exekution
  4. Rättsväsendet
  5. Internationell samverkan
  6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet
  7. Internationellt bistånd
  8. Migration
  9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg
  10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

handikapp
  11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn
  13. Arbetsmarknad
  14. Arbetsliv
  15. Studiestöd
  16. Utbildning och universitetsforskning
  17. Kultur, medier, trossamfund och fritid
  18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 

byggand
  19. Regional tillväxtpolitik
  20. Allmän miljö- och naturvård
  21. Energi
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  22. Kommunikationer
  23. Jord- och skogsbruk, fiske, med anslutande 

när
  24. Näringsliv
  25. Allmänna bidrag till kommuner
  26. Statsskuldsräntor m.m.
  27. Avgiften till Europeiska gemenskapen

Budgetpropositionen är indelad i 27 olika utgiftsområden. 
Nedan hittar du hur statsbudgetens utgifter fördelar sig på de 
olika utgiftsområdena. I vänstermarginalen kan du läsa mer om 
respektive utgiftsområde och också om politikområden.

Statsbudgetens utgifter (miljarder kronor)
Källa: Finansdepartementet                                        Utfall 2006
                                                                            Prognos 2007
           Prognos 2008
Utgiftsområde

1 Rikets styrelse
8,2

10,6
10,9

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
11,8
11,3
11,2

3 Skatt, tull och exekution
9,0
9,4
9,4

4 Rättsväsendet
28,5
30,6
32,2

5 Internationell samverkan
1,4
1,5
1,7

6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
43,8
45,7
44,7

7 Internationellt bistånd
25,9
26,0
27,7

8 Migration
7,9
5,8
6,2

9 Hälsovård, sjukvård
42,2
46,8
50,5

10 Ekonom. trygghet vid sjukd.
125,7
120,6
118,5

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
45,0
43,8
42,9

12 Ekonomisk trygghet för familj.
60,1
61,6
66,7

13 Arbetsmarknad
68,3
61,7
61,8

14 Arbetsliv
1,2
1,4
1,2
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15 Studiestöd
20,1
19,3
19,2

16 Utbildning och universitetsforskning
46,5
42,6
45,8

17 Kultur, media, trossamfund och fritid
9,6

10,0
10,1

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik

8,7
6,3
2,2

19 Regional utveckling
3,3
3,0
3,5

20 Allmän miljö- och naturvård
4,8
4,4
4,7

21 Energi
1,6
2,5
2,9

22 Kommunikationer
31,1
44,5
36,2

23 Jord-o skogsbruk,fiske med anslutande näringar
21,0
17,3
17,2

24 Näringsliv
4,1
4,3
4,9

25 Allmänna bidrag till kommuner
60,2
73,0
64,5

26 Statsskuldsräntor m.m.
49,5
42,1
40,7

27 Avgiften till EG-budgeten
25,9
26,4
30,1

Summa utgiftsområden
765,5
772,5
767,6

Totalt exklusive statsskuldsräntor
716,1
730,4
726,9

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten
179,1
188,2
201,1

Takbegränsade utgifter
895,2
918,6
928,0

Budgeteringsmarginal
11,8
19,4
29,0

Utgiftstak för staten
907
938
957



Prognoser
http://regeringen.se/sb/d/9446
  Ekonomisk utveckling
  Statens finanser
  Offentliga finanser

Via länkarna i vänstermarginalen hittar du prognoser över 
Sveriges BNP, statsskulden, statsbudgeten, utgiftstaket, 
skatterna och mycket mer.

Sammanställningen är gjord av Finansdepartementet. Siffrorna 
är både siffror för senaste utfallsår och prognoser för två år 
utifrån Finansdepartementets bedömning av den svenska 
ekonomins utveckling.

Beräkningarna är gjorda i september 2007, i samband med 
budgetpropositionen för 2008.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Ur Budgetpropositionen för 2008: Svensk ekonomi

EXTERNA LÄNKAR
  Konjunkturinstitutets prognosjämförelse

Ekonomisk utveckling
http://regeringen.se/sb/d/9479

  Inflation
  Basbelopp
  Sysselsättning och arbetslöshet
  Räntor och valutor
  Övriga nyckeltal

Här finns utfallssiffror och prognoser över 
bruttonationalprodukt (BNP), försörjningsbalans, inflation, 
basbelopp, sysselsättning och arbetslöshet m.m.

Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans
Bruttonationalprodukt (BNP) är värdet av de varor och tjänster 
som produceras i ett land (både inom privat och offentlig 
verksamhet) under en viss period, oftast ett år. BNP kan också 
beräknas genom att addera hushållens konsumtion, offentlig 
konsumtion, investeringar, lager och export, och sedan dra ifrån 
import.

BNP uppgick till 2 832 miljarder kronor 2006. För 2007 och 
2008 beräknas BNP uppgå till 3 012 respektive 3 189 miljarder 
kronor.

BNP Miljarder kronor, löpande priser
        Utfall 2006  Prognos 2007 Prognos 2008
 
BNP        2 832          3 012             3 189
Källor: Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet.
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Förändringen av BNP, exklusive inflation (allmän 
prisförändring), används som ett mått på ekonomisk tillväxt. 
Diagrammet nedan visar hur mycket BNP har ökat under 
perioden 1998-2008. År 2006 ökade BNP med 4,2 procent. För 
2007 och 2008 beräknas BNP-ökningen bli 3,2 respektive 3,2 
procent.

BNP-tillväxt 1998-2008
Procent

■ Prognos
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartement.

Försörjningsbalansen visar den totala produktionen av varor 
och tjänster (BNP) och de olika sätt den används på. Eller enkelt 
uttryckt, den visar hur ett land kan använda de varor och 
tjänster det producerar. Enligt försörjningsbalansen är summan 
av BNP och import lika stor som summan av konsumtion, 
investeringar och export.

Försörjningsbalans

     Utfall1 Prognos2

     2006      2007        2008
Hushållens konsumtionsutgifter     1 339         3,0             3,8

Offentliga konsumtionsutgifter         759         1,6             1,0

    Statliga       207        0,3    -0,9

    Kommunala      553          2,1            1,8

Fasta bruttoinvesteringar    507          9,4             4,6

    Näringsliv exkl. bostäder             336        11,4             4,4

    Bostäder                                     90          7,5              3,4

    Myndigheter                                82          3,0              6,7

Lagerinvesteringar3                           0           0,2              0,0

Export                                        1 451          5,3              6,0

Import                                        1 225          7,4             6,5

BNP2                                             832          3,2             3,2
 
 1. Miljarder kronor, löpande priser.
 2. Procentuell volymförändring.
 3. Förändring uttryckt i procent av BNP föregående 

år.
Källor: Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet.



Statsbudgetens utgifter
http://regeringen.se/sb/d/9480

  Utgiftstak för staten
  Statsbudgetens inkomster
  Statsbudgetens saldo
  Statsskulden

Här hittar du statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo. Här 
finns även uppgifter om utgiftstak och statsskuld.

Regeringen lägger varje år fram ett förslag till statsbudget till 
riksdagen. Förslaget läggs fram i två steg. Det första steget är 
den ekonomiska vårpropositionen i april, som innehåller 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det 
andra steget är budgetpropositionen. Den lämnas till riksdagen i 
september (något senare när det är valår) och innehåller förslag 
om hur statens medel ska fördelas till olika ändamål och 
beräkningar av statsinkomsterna för nästa år.

Statsbudgetens utgifter
Statsbudgetens utgiftssida är indelad i 27 utgiftsområden. Ett 
utgiftsområde motsvarar ofta ett specifikt område inom 
politiken, t.ex. näringsliv. I varje budget beräknas hur mycket 
pengar varje utgiftsområde ska få. Det är värt att tänka på att till  
exempel skolan, vården och omsorgen inte bara får pengar från 
staten utan också en betydande del från kommuner och 
landsting. Kommunerna och landstingen beslutar om sina egna 
utgifter.

För budgetåret 2008 beräknas statsbudgetens takbegränsade 
utgifter uppgå till cirka 928 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgifter
Miljarder kronor                                                                     Utfall
                                                                                      Prognos
                                                                                      Prognos
Utgiftsområde

2006
2007
2008

1 Rikets styrelse
8,2

10,6
10,9

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
11,8
11,3
11,2

3 Skatt, tull och exekution
9,0
9,4
9,4

4 Rättsväsendet
28,5
30,6
32,2

5 Internationell samverkan
1,4
1,5
1,7

6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
43,8
45,7
44,7

7 Internationellt bistånd
25,9
26,0
27,7

8 Migration
7,9
5,8
6,2
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9 Hälsovård, sjukvård
42,2
46,8
50,5

10 Ekonom. trygghet vid sjukd.
125,7
120,6
118,5

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
45,0
43,8
42,9

12 Ekonomisk trygghet för familj.
60,1
61,6
66,7

13 Arbetsmarknad
68,3
61,7
61,8

14 Arbetsliv
1,2
1,4
1,2

15 Studiestöd
20,1
19,3
19,2

16 Utbildning och universitetsforskning
46,5
42,6
45,8

17 Kultur, media, trossamfund och fritid
9,6

10,0
10,1

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik

8,7
6,3
2,2

19 Regional utveckling
3,3
3,0
3,5

20 Allmän miljö- och naturvård
4,8
4,4
4,7

21 Energi
1,6
2,5
2,9

22 Kommunikationer
31,1
44,5
36,2

23 Jord-o skogsbruk,fiske med anslutande näringar
21,0
17,3
17,2

24 Näringsliv
4,1
4,3
4,9

25 Allmänna bidrag till kommuner
60,2
73,0
64,5

26 Statsskuldsräntor m.m.
49,5
42,1
40,7

27 Avgiften till EG-budgeten
25,9
26,4
30,1



Summa utgiftsområden
765,5
772,5
767,6

Totalt exklusive statsskuldsräntor
716,1
730,4
726,9

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten
179,1
188,2
201,1

Takbegränsade utgifter
895,2
918,6
928,0

Budgeteringsmarginal
11,8
19,4
29,0

Utgiftstak för staten
907
938
957

 
Källa: Finansdepartementet

Diagrammet nedan visar hur statsbudgetens utgifter fördelar sig 
på ett antal viktiga poster.

Fördelning av statsbudgetens utgifter 2006
Procent

■ Hälso- och sjukvård 6
■ Försvar 6
■ Rättsväsende 4
■ Övrigt 21
■ Statsskuldsräntor 6
■ Allmänna bidrag till kommuner 8
■ Kommunikationer 4
■ Utbildning och universitetsforskning 6
■ Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd m.m. 9
■ Barnbidrag, föräldraförsäkring m.m. 8
■ Garantipension, efterlevandepension, m.m. 6
■ Sjukpenning 16

Källa: Finansdepartementet



Offentliga finanser
http://regeringen.se/sb/d/9481

  Skattekvot
  Det här går skatterna till
  Offentliga utgifter
  Offentliga sektorns saldo och skuld

Här finns utfallssiffror och prognoser för de offentliga 
finanserna. Läs om den offentliga sektorns skatteintäkter och 
utgifter, skattekvot, saldo och skuld samt vad skatterna går till.

Offentliga sektorn omfattar staten, kommunerna och 
landstingen samt pensionssystemet. I den offentliga sektorn 
produceras tjänster som barnomsorg, sjukvård, utbildning och 
försvar.

Dessutom ingår transfereringar till hushållen, till exempel 
pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar och 
arbetslöshetsersättning, samt räntor på statsskulden. Syftet med 
transfereringar är att få en jämnare fördelning mellan hushåll 
och över tid och på så vis stödja till exempel barnfamiljer och 
pensionärer.

Den offentliga sektorns utgifter finansieras genom de skatter vi 
betalar.

Offentliga sektorns skatteintäkter
De samlade skatterna till staten, landstingen och kommunerna, 
samt till ålderspensionssystemet uppgick till 1 414 miljarder 
kronor 2006. Av dessa gick 800 miljarder kronor till staten, 454 
miljarder kronor till kommuner och landsting samt 160 

miljarder kronor till ålderspensionssystemet. För 2007 och 
2008 beräknas den offentliga sektorns skatteintäkter uppgå till 
1 458 respektive 1 520 miljarder kronor.

Offentliga sektorns skatteintäkter Miljarder kronor
Prognoser                                                               Inkomstår                                                                                                                     

                                                                                         2006   
                                                                                         2007                        
                                                                                         2008
Skatt på arbete

857,7
874,2
910,5

    Direkta skatter
490,9
482,6
503,5

    Kommunal skatt
454,3
478,8
508,0

    Statlig skatt
40,9
45,9
50,6

    Allmän pensionsavgift
77,4
81,3
85,7

    Skattereduktioner m.m.
-81,9

-123,5
-141,0

    Artistskatt m.m.
0,1
0,1
0,1

http://regeringen.se/sb/d/9481
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Indirekta skatter
366,9
391,6
407,1

    Arbetsgivaravgifter
357,1
383,2
407,6

    Egenavgifter1

10,9
11,9
13,0

    Särskild löneskatt2

28,9
30,9
32,2

    Nedsättningar3

-8,8
-11,5
-21,2

    Tjänstegruppliv m.m.
1,2
1,1
1,1

Avgifter till premiepensionssystemet
-22,3
-24,0
-25,6

 Skatt på kapital
193,3
197,5
190,7

    Skatt på kapital, hushåll
36,2
36,3
27,7

    Skatt på bolagsvinster
101,9
107,8
108,9

    Avkastningsskatt
10,7
13,0
16,6

    Fastighetsskatt
25,0
26,1
22,5

    Stämpelskatt4

9,5
9,5
9,9

    Förmögenhetsskatt
6,1
0,0
0,0

    Övriga skatter5

3,9
4,8
5,0

    Arvs- och gåvoskatt
0,1
0,0
0,0

Skatt på konsumtion och insatsvaror
373,9
394,8
430,4

    Mervärdesskatt
263,9
280,0
307,2

    Tobaksskatt
8,6
9,9

11,3
    Skatt på etylalkohol

4,2
4,2
4,2



    Skatt på vin m.m.
3,8
3,9
3,9

    Skatt på öl
2,7
2,8
3,2

    Energiskatt
38,2
38,7
40,1

    Koldioxidskatt
24,7
24,8
27,0

    Övrig skatter på energi och miljö
4,7
4,7
5,5

    Skatt på vägtrafik
11,8
13,2
15,6

    Skatt på import
5,0
5,9
6,3

    Övriga skatter6

6,3
6,7
6,2

Restförda och övriga skatter
-1,9
-0,9
-2,4

    Restförda skatter7

-5,4
-5,8
-6,1

    Övriga skatter
3,4
4,8
3,8

Totala skatteintäkter
1 423,1
1 465,6
1 529,3

EU-skatter
9,1
7,2
7,7

Offentliga sektorns skatteintäkter
1 414,0
1 458,3
1 521,6

    Kommunalskatt
454,3
478,8
520,1

    Avgifter till pensionssystemet
159,7
168,8
178,2

    Statens skatteintäkter
800,0
810,8
823,4

 
 1. Egenföretagare betalar egenavgifter i stället för 

arbetsgivaravgifter
 2. Särskild löneskatt utgår på bland annat 

pensionsavsättningar
 3. Arbetsgivare och egenföretagare får i vissa fall en 

nedsättning av arbetsgivaravgiften och egenavgiften.
 4. Stämpelskatt betalas bland annat för lagfart vid 

fastighetsköp och inteckningar
 5. Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, avfallsskatt, 

svavelskatt, skatt på bekämpningsmedel och gödsel m.m.



 6. Systembolaget AB:s överskott, inlevererat överskott från AB 
Svenska spel, lotteriskatt, skatt på annonser och reklam 
m.m.

 7. Restförda skatter är skatter som inte betalas p.g.a 
exempelvis konkurser.

Källa: Finansdepartementet

I diagrammet nedan visas hur skatterna fördelar sig på olika typer av skatter. 
Till exempel utgör direkt och indirekt skatt på arbete ca 60 procent av den 
offentliga sektorns skatter.

Fördelning av de totala skatteintäkterna 2006 (procent)

■ Direkt skatt på arbete (inkomstskatter m.m.) 34,5
■Indirekt skatt på arbete (socialavgifter m.m.) 25,8
■ Skatt på kapital 13,6
■ Mervärdesskatt 18,5
■ Punktskatter 7,7
Anm: Prognos

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

EU:s budgetram 2007-2013
http://regeringen.se/sb/d/2582

  EU:s utgifter budgetram 2007-2013
  EU:s inkomster budgetram 2007-2013
  EU:s budgetprocess
  Den svenska EU-avgiften

Det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen innebär bland annat att EU:s totala utgifter 
på 864 miljarder euro för perioden 2007 - 2013 fördelas mellan 
olika politikområden (eller utgiftsrubriker) på följande sätt.

Här följer en beskrivning av de olika politikområdena och hur 
fördelningen av EU:s utgifter förändras jämfört med nu 
gällande budgetplan.
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Politikområden
Totalt 2007-2013 2

Genomsnittlig andel 3
1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

74 098
8

1b Ökad sammanhållning för tillväxt och sysselsättning
308 041

36
2 Bevarande och förvaltning av naturresurser

371 344
43

    varav jordbruk (marknadsutgifter och direktstöd)
293 105

34
3a Frihet, säkerhet och rättvisa

6 630
0,8

3b Medborgarskap
4 140

0,5
4 EU som global aktör

49 463
6

5 Administration
49 800

6
6 Kompensation 1

800
0,1

Summa i procent av BNI
864 316

100
 
 1. Särskilda medel avsatta till Bulgarien och Rumänien.
 2. Miljoner euro.
 3. Procent.

Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och 
sysselsättning
Under perioden 2007-2013 tilldelas politikområdet 74 miljarder 
euro. Här ingår bl.a. åtgärder för att främja företagens 
konkurrenskraft, insatser för forskning och utveckling samt 
utveckling av de transeuropeiska nätverken (dvs. 
infrastrukturprojekt inom energi, telekommunikation och 
transport som delfinansieras av EU).

Resurser tillgängliga för forskning ska 2013 vara 75 % högre i 
reala termer än 2006, dvs. uppgå till knappt 9 miljarder euro.

Enligt överenskommelsen ska budgetmyndigheten (rådet och 
Europaparlamentet) säkerställa att 1,2 miljarder euro anslås för 
avveckling av kärnkraftsreaktorer i Slovakien och Litauen under 
nästa budgetperiod.

En särskild fond upprättas för att stödja anställda som blir 
arbetslösa som ett resultat av den globala konkurrensen. 
Fonden ska uppgå till maximalt 500 miljoner euro per år och 
finansieras genom omfördelningar av outnyttjade medel under 
utgiftstaken.

Det årliga utgiftstaket för politikområdet kommer under 
perioden 2007 - 2013 att ligga i genomsnitt 39,8 % högre än 
2006.

Rubrik 1b Ökad sammanhållning för tillväxt och 
sysselsättning
Syftet med åtgärderna inom politikområdet är att utjämna 
skillnader mellan regioner i EU. Av de 308 miljarder euro som 
tilldelas över perioden, ska 158 miljarder euro gå till de nya 
medlemsstaterna, inklusive Rumänien och Bulgarien. Här ingår 
insatser i de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna, 
insatser för regional konkurrenskraft och sysselsättning och 



europeiska regionalt samarbete i form av gränsöverskridande 
och transnationella program.

En stor del av medlen öronmärks till åtgärder för att främja 
hållbar tillväxt och sysselsättning för att uppnå målen inom den 
så kallade Lissabonagendan.

Det årliga utgiftstaket för politikområdet kommer under 
perioden 2007 - 2013 att ligga i genomsnitt 17,1 % högre än 
2006.

Rubrik 2 Bevarande och förvaltning av naturresurser
Av 371 miljarder euro totalt ska 293 miljarder euro gå till 
åtgärder inom den traditionella gemensamma 
jordbrukspolitiken. 70 miljarder euro ska gå till åtgärder för 
landsbygdsutveckling. I politikområdet ingår också en del miljö- 
och fiskeåtgärder.

Det årliga utgiftstaket kommer under perioden 2007 - 2013 att 
ligga i genomsnitt 4,3 % lägre än 2006.

Rubrik 3 Frihet, säkerhet, rättvisa och medborgarskap
Politikområdet tilldelas knappt 11 miljarder euro för perioden 
2007-2013. Här ingår bl.a. rättsliga och inrikes frågor, kultur, 
ungdomsfrågor samt hälso- och konsumentfrågor.

Det årliga utgiftstaket kommer under perioden 2007 - 2013 att 
ligga i genomsnitt 37,5 % högre än 2006. Den här ökningen sker 
dock framförallt genom att underrubrik 3a: "Frihet, säkerhet 
och rättvisa" ökar. Underrubrik 3b "Medborgarskap" ökar 
endast marginellt jämfört med 2006.

Rubrik 4 EU som global aktör
Under perioden 2007-2013 ska knappt 50 miljarder euro gå till 
politikområdet. Här ingår bl.a. stöd till länder som kandiderar 

för EU-medlemskap, åtgärder inom den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken samt bistånd.

Det årliga utgiftstaket kommer under perioden 2007 - 2013 att 
ligga i genomsnitt 13,6 % högre än 2006.

Rubrik 5 Administration
Under perioden 2007 - 2013 går 50 miljarder euro till 
finansiering av EU:s administration.

Det årliga utgiftstaket kommer under perioden 2007 - 2013 att 
ligga i genomsnitt 9,5 % högre än 2006.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om EU:s inkomster och utgifter på EU:s 

webbportal
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Ekonomistyrningsverket
http://regeringen.se/sb/d/3695

  Budgetpropositionen för 2008
  Tidigare budgetar
  Årsredovisning för staten 2006
  Tidigare årsredovisningar
  Budgetutveckling och styrning
  EU-budgeten
  Myndigheter
  Kontakt

Ekonomistyrningsverket, ESV, är expertmyndigheten för den 
samlade ekonomistyrningen i staten. ESV arbetar för en effektiv 
statsförvaltning genom att utveckla och förvalta de regelverk 
som gör att den ekonomiska styrningen i staten sker på ett 
ändamålsenligt sätt.

ESV ansvarar bland annat för statsredovisningen och 
utvecklingen av god redovisningssed i staten. En annan uppgift 
är att analysera och lämna information om den statliga 
ekonomin, bland annat i form av prognoser och analyser av 
utfall på statsbudgeten. ESV ger experthjälp till 
Regeringskansliet och övriga myndigheter genom riktlinjer, 
utbildning, rådgivning, m.m. De driver också olika 
utvecklingsprojekt i samverkan med Regeringskansliet, till 
exempel informationssystemet Hermes.

ESV bildades 1997 och har drygt 200 anställda. De arbetar inom 
områdena: resultatstyrning och finansiell styrning, ekonomi- 
och personaladministrativa system samt prognoser och 

uppföljning.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Ekonomistyrningsverket
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Ekonomisk politik

http://regeringen.se/sb/d/1881

  Vad är ekonomisk politik?
  Ekonomiska bedömningar
  Ekonomisk politik på EU-nivå
  Myndigheter
  Kontakt

Den ekonomiska politikens yttersta syfte är att bidra till en 
effektiv användning av ekonomins resurser, en jämn och stabil 
konjunkturutveckling och en rimlig fördelning av inkomster och 
förmögenhet mellan individer och generationer. En 
grundförutsättning för att nå dessa syften är att de offentliga 
finanserna är långsiktigt hållbara.

Ny bilaga till Långtidsutredningen
I bilaga 4 till Långtidsutredningen 2008 - "Tjänster utan 
gränser? Internationalisering av offentliga sektorns 
tjänster" (SOU 2007:95) visas att ett ökat inslag av utländsk 
konkurrens inom välfärdstjänster höjer produktiviteten. 
Pressmeddelande: Utländsk konkurrens 
inomvälfärdstjänster höjer produktiviteten
Se presskonferensen i efterhand
SOU 2007:95 Tjänster utan gränser?
Läs mer om Långtidsutredningen

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
Myndigheter
  Konjunkturinstitutet
  Ekonomiska rådet

Vad är ekonomisk politik?
http://regeringen.se/sb/d/1884

  Stabiliseringspolitik
  Fördelningspolitik
  Strukturpolitik

Den ekonomiska politiken är en sammanfattande benämning på 
åtgärder som regering och riksdag genomför för att påverka 
förhållanden i ekonomin.

Ekonomisk politik brukar delas in i stabiliseringspolitik, 
fördelningspolitik och strukturpolitik.

Stabiliseringspolitikens mål är att utjämna 
konjunktursvängningar, begränsa arbetslösheten vid 
konjunkturnedgångar samt uppnå en låg och stabil inflation. 
Fördelningspolitiken syftar till att påverka bland annat 
inkomstfördelningen och förmögenhetsfördelningen i 
utjämnande syfte. Strukturpolitikens mål är att öka 
effektiviteten i användningen av olika produktionsfaktorer 
bland annat genom att främja en hög sysselsättning och god 
produktivitetsutveckling.

Ekonomisk politik kan också delas in efter medel, det vill säga 
hur man ska bedriva stabiliseringspolitik, fördelningspolitik och 
strukturpolitik. Man pratar istället då om finanspolitik, 
penningpolitik eller direkta ingrepp av olika slag, till exempel 
lagstiftning och regeländringar.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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Stabiliseringspolitik

http://regeringen.se/sb/d/1904

  Finanspolitik
  Penningpolitik

Stabiliseringspolitiken kan sägas bestå av två delar. För det 
första bör centralbanker med hjälp av penningpolitiken och 
regeringar via finanspolitiken se till att skapa långsiktigt stabila 
förhållanden för hushåll och företag så att landet på längre sikt 
får god tillväxt och hög sysselsättning. 

För det andra kan finans- och penningpolitiken påverka 
konjunkturen så att upp- och nedgångar i näringslivets 
produktion och i sysselsättningen dämpas.

Varför stabiliseringspolitik?
En ekonomi med stora och långa konjunktursvängningar kan få 
en lägre tillväxt på längre sikt. Det finns flera olika orsaker till 
detta.

För det första har kraftiga ekonomiska svängningar en negativ 
effekt på investeringar, produktivitet och sysselsättning. 
Eftersom stora investeringar i allmänhet inte går att ångra 
tenderar de att minska när osäkerheten om den ekonomiska 
utvecklingen ökar. En kraftig lågkonjunktur slår dessutom ut 
produktivt kapital (maskiner och byggnader) när företag går i 
konkurs. Perioder med hög arbetslöshet riskerar också att leda 
till försämrad kompetens och därmed försämrad produktivitet 
bland de som blir arbetslösa. Detta kan på sikt leda till en 
varaktig eller till och med permanent högre arbetslöshet.För det 
andra leder kraftiga konjunktursvängningar ofta även till 

kraftiga förändringar i inflationstakten. Det försämrar 
förutsättningarna för till exempel företagare att fatta bra 
ekonomiska beslut.

Stabiliseringspolitik i Sverige
Arbetet med att dämpa konjunktursvängningar i den svenska 
ekonomin sköts i huvudsak av Riksbanken. Målet för 
Riksbanken är att hålla inflationen på 2 procent på medellång 
sikt. Till sin hjälp har man styrräntan som varieras så att den 
sätts låg när inflationstrycket är lågt och sätts högre för att 
förhindra att inflationen stiger över målet. Även utrikeshandeln 
påverkas i konjunkturstabiliserande riktning eftersom 
växelkursen påverkas av ränteförändringarna. Därmed dämpas 
normalt konjunktursvängningarna. Indirekt kommer därmed 
ekonomin i normalfallet att stimuleras i lågkonjunkturer och 
dämpas i högkonjunkturer. Vid vissa typer av utbudsstörningar 
kan det dock uppstå en målkonflikt mellan att stabilisera BNP 
och inflationen.

Därutöver har regeringen bundit sig till två budgetpolitiska mål. 
Statens utgifter ska hållas under i förväg beslutade tak och i 
genomsnitt över konjunkturcykeln ska överskottet i det 
finansiella sparandet för hela offentliga sektorn uppgå till 1 
procent av BNP. När konjunkturen inte avviker alltför mycket 
från det normala inriktas finanspolitiken mot att hålla de 
långsiktiga målen. Vid större avvikelser i konjunkturen kan 
emellertid finanspolitiken stötta penningpolitiken.

Sammantaget hjälps regering och riksbank åt att skapa 
trovärdighet för långsiktig stabilitet. De ekonomiska 
förhållandena har också markant förbättrats sedan mitten av 
1990-talet när det nuvarande stabiliseringspolitiska ramverket 
sattes i sjön. Inflationen och räntorna har gått ner och 
sysselsättning och konsumtion har stärkts.
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Fördelningspolitikens syfte är att individer och hushåll med 
olika förutsättningar och möjligheter ska få mer likvärdiga 
levnadsförhållanden genom politiska åtgärder.

Skatter och transfereringar är viktiga medel i 
fördelningspolitiken. Inkomstskatt betalas i högre grad av 
höginkomsttagare än av låginkomsttagare. Transfereringar som 
bostadsbidrag och socialbidrag riktar sig direkt till hushåll med 
låg inkomst. Barnbidrag är ett exempel på en transferering som 
går till hushåll med behov av extra ekonomiska resurser.

Ett annat viktigt medel är subventioner i form av offentliga 
individuella tjänster. Genom offentligt finansierad utbildning, 
vård och omsorg vill samhället utjämna livsvillkoren mellan 
människor. Vem som får vård och omsorg ska bestämmas av 
behov, inte av ekonomiska förhållanden.

Utjämnar ekonomiska resurser mellan låg- och 
höginkomsttagare
Människors grundläggande förutsättningar och livets risker är 
ojämnt fördelade. Det gör att inkomster från arbete och kapital 
(faktorinkomster) är mycket ojämnt fördelade i befolkningen. I 
de flesta industriellt utvecklade länder är en skev fördelning inte 
socialt och politiskt acceptabel. Skatter och transfereringar 
medför att den inkomst individerna verkligen förfogar över, den 

disponibla inkomsten, är betydligt mer jämnt fördelad än 
faktorinkomsten.

Försäkringssystem med fördelningspolitiska konsekvenser
A-kassa, sjukförsäkring och föräldrapenning är försäkringar mot 
bortfall av inkomst och syftar inte i första hand till att omfördela 
inkomster. Syftet är snarare att fördela risken för ett 
inkomstbortfall över alla försäkrade individer så att effekten för 
den enskilda individen, vid t.ex. en period av sjukskrivning, blir 
mindre kännbar. Försäkringarna finansieras genom 
arbetsgivaravgifter som betalas för samtliga inkomster. 
Inkomster som ligger över intjänandetaket påverkar dock inte 
storleken på den utbetalade försäkringen och kan därför inte 
anses vara försäkrade. I och med detta sker en omfördelning 
från hög- till låginkomsttagare vilket gör att det finns ett stort 
fördelningspolitiskt inslag även i dessa försäkringar.

Utjämnar över livet
Fördelningspolitiken utjämnar inte enbart inkomstskillnader 
mellan individer. Flera system har som huvudsakligt syfte att 
fördela inkomster över livscykeln. Under perioder med låg 
inkomst får individen olika typer av transfereringar och 
subventioner och under perioder med hög inkomst betalas 
istället mer i skatt och avgifter. Barnbidrag, subventionerad 
barnomsorg och grundskola överför t.ex. resurser till unga 
familjer med stor försörjningsbörda. Studiemedel är en viktig 
inkomstkälla som för många gör det möjligt att studera. 
Lånedelen av studiemedlet betalas tillbaka när man får en 
arbetsinkomst. Att man betalar skatt på en inkomst som oftast 
är högre än den man skulle ha fått utan utbildning innebär att 
det också sker en indirekt återbetalning av bidragsdelen i 
studiemedlet. Tydligast periodiserande effekt har emellertid 
ålderspensionssystemet som omfördelar inkomst från 
yrkesaktiv ålder till senare i livet.

http://regeringen.se/sb/d/1905
http://regeringen.se/sb/d/1905
http://regeringen.se/sb/d/1904
http://regeringen.se/sb/d/1904
http://regeringen.se/sb/d/1905
http://regeringen.se/sb/d/1905
http://regeringen.se/sb/d/1884/a/12940
http://regeringen.se/sb/d/1884/a/12940


Utjämnar människors förmågor och möjligheter till försörjning
Fördelningspolitik syftar inte enbart till att omfördela direkta 
inkomster, dvs. att i efterhand korrigera den inkomstfördelning 
som marknaden ger upphov till. Det handlar också om att 
påverka människors egen förmåga och möjligheter till egen 
försörjning via marknaden. Den offentligt subventionerade 
utbildningen syftar bland annat till att ge alla unga chansen till 
en likvärdig utbildning oberoende av bakgrund, att bidra till lika 
möjligheter för goda livsinkomster och till en jämn fördelning av  
sysselsättning och löner.

Drivkrafter att arbeta
Det finns flera skäl till att människor vill arbeta. Ett av dem är 
önskan att förbättra sin ekonomiska situation.

Om man inte kortsiktigt kan förbättra sin ekonomiska situation 
genom att arbeta mer, byta arbete eller gå från bidrag till arbete 
finns en risk att fastna i en situation med permanent låg 
levnadsstandard. Den här typen av fattigdomsfällor gör det 
svårare att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv 
inkomstfördelning. Att motverka det hinder som höga 
marginaleffekter utgör är därför också en viktig 
fördelningspolitisk fråga. Det är ett traditionellt dilemma hur 
man ska balansera ambitionen att garantera alla människor en 
rimlig levnadsstandard mot behovet av att samtidigt skapa 
drivkrafter för arbete som uppmuntrar människor att försörja 
sig själva. 

Fördelningseffekter
När regeringen ger förslag om olika reformer är det viktigt att 
fördelningsanalyser görs som visar hur reformerna påverkar 
olika grupper i samhället.

Vanligtvis är det effekterna på hushållens årliga disponibla 
inkomst, dvs. hushållens inkomster efter skatt och 

transfereringar, som studeras. För att kunna jämföra olika 
hushållstypers ekonomiska standard måste den disponibla 
inkomsten justeras med avseende på hushållens 
försörjningsbörda.

Försörjningsbördan varierar beroende på hur många vuxna och 
barn det finns i hushållet. Det är vanligt att hushållen i analysen 
grupperas i olika inkomstklasser. Detta gör det möjligt att belysa 
hur reformer påverkar hushåll med olika ekonomiska 
förutsättningar.

Att tolka resultaten av en fördelningsanalys kan vara svårt. Man 
bör ta hänsyn till inte bara den direkta effekten av en 
regeländring, utan också till de indirekta effekterna. En indirekt 
effekt kan vara att människor ändrar sitt beteende till följd av 
regeländringar, till exempel att människor är beredda att arbeta 
mer eller mindre beroende på förändringar i skattesystemet.
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Strukturpolitikens syfte är att åstadkomma en effektiv 
användning av de ekonomiska resurserna på produkt-, kapital- 
och arbetsmarknaderna och förbättra förutsättningarna för 
långsiktigt hållbar tillväxt.

Grunden för strukturpolitiken är att marknaden inte i alla lägen 
själv skapar en effektiv användning av de samlade 
produktionsresurserna. Detta beror främst på 
marknadsmisslyckanden så som förekomsten av kollektiva varor 
och tjänster, externa effekter, ofullständig konkurrens samt 
ofullständig information. Effektiviteten i resursanvändningen 
kan även påverkas av olika former av regleringar som tillkommit 
av andra skäl än att korrigera för marknadsmisslyckanden.

Kollektiva nyttigheter och externa effekter
Kollektiva varor och tjänster är en benämning på nyttigheter 
som alla kan ha användning av. Exempel är rättsväsende och 
försvar. Finns de, kan alla dra fördel av dem, oavsett om de 
betalar eller inte.

Det finns också nyttigheter och onyttigheter som inte prissätts 
på marknaden eftersom ingen äger dem. Nyttigheterna och 
onyttigheterna kan då ge upphov till externa effekter.

Externa effekter kan både vara negativa och positiva. Ett 
typexempel på en negativ extern effekt är nedsmutsning av 
miljön till följd av industriproduktion. Detta är en av orsakerna 
till att det behövs politiska åtgärder som minskar den skadliga 
produktionen, till exempel genom avgifter eller skatter.

En positiv extern effekt kan exemplifieras med utbildning. Om 
en person skaffar sig utbildning är det inte bra bara för henne 
utan också för hela samhället eftersom 
produktionsmöjligheterna ökar då befolkningens 
utbildningsnivå stiger. Detta är ett av huvudskälen till att 
utbildning finansieras kollektivt.

Ofullständig konkurrens och information
Ofullständig konkurrens är också ett exempel då marknaden 
inte fungerar effektivt. På många marknader finns det 
stordriftsfördelar som driver fram monopol (ett företag 
kontrollerar marknaden) och oligopol (ett litet antal företag 
kontrollerar marknaden). .

Företag på en marknad kan också gå ihop och bilda karteller, 
det vill säga mer eller mindre hemliga överenskommelser om att 
dela upp marknaden mellan sig eller komma överens om priser 
och på så vis hålla prisnivån uppe. Ett av målen för 
handelspolitiken och konkurrenspolitiken är att förbättra 
konkurrensen.

Skillnader i information mellan producent och konsument 
förekommer på många områden. Det kan handla om att 
konsumenter har svårt att på förhand bedöma kvaliteten på 
vissa varor eller tjänster, till exempel begagnade bilar eller 
advokattjänster.

Förekomsten av ofullständig information är ett motiv till att 
utbudet av vissa tjänster övervakas av myndigheter och är 
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omgärdade av regler som ska göra det lättare för konsumenten 
att göra medvetna val.

Skapa fungerande marknader
Ett viktigt område för strukturpolitiken är att se till att 
arbetsmarknaden fungerar väl för att på så sätt öka 
sysselsättningen och minska arbetslösheten. Strukturpolitiska 
åtgärder inom detta område handlar till exenpel om att 
förbättra matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare som 
söker efter arbetskraft samt åtgärder för att förbättra 
lönebildningen.

Det är också viktigt att de lagar och regler som beslutas av 
regering och riksdag i så liten utsträckning som möjligt, med 
hänsyn tagen till andra mål, får negativa effekter för olika 
marknaders funktionssätt. En viktig uppgift för 
strukturpolitiken är därför att försöka identifiera de kostnader i 
form av minskad produktion och sysselsättning som olika regler 
kan ge upphov till och föreslå alternativa lösningar.

Produktionsresurser
Med produktionsresurser menas de insatser som behövs för att 
kunna producera varor och tjänster. Det handlar bland annat 
om arbetskraft, som också kan benämnas humankapital. 

Humankapital är människors kunskaper och färdigheter som 
erhållits genom till exempel utbildning och lärande i arbetslivet. 

Det handlar också om realkapital, det vill säga maskiner och 
byggnader och annat fast kapital som behövs för produktionen. 
Därtill handlar det om olika typer av naturresurser som ett land 
har.
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  Prognoser på kort sikt
  Bedömningar på lång sikt - Långtidsutredningen

Finansdepartementet gör bedömningar av den ekonomiska 
utvecklingen och de offentliga finanserna på både kort, 
medellång och lång sikt.

Finansdepartementets ekonomiska bedömningar används i 
huvudsak som underlag för den ekonomiska politiken.

På kort sikt
På kort sikt - upp till två års sikt - görs konjunkturprognoser. 
Dessa makroekonomiska prognoser omfattar prognoser över 
bruttonationalprodukt (BNP), arbetslöshet, inflation med mera 
och görs minst två gånger per år.

På medellång sikt
På medellång sikt mellan två till fyra års sikt görs medelfristiga 
kalkyler. I ett medelfristigt perspektiv är det svårt att förutsäga 
konjunktursvängningar. Kalkylerna baseras istället på 
bedömningar av hur resurserna i ekonomin utnyttjas.

Ekonomiska bedömningar på kort och medellång sikt publiceras 
normalt två gånger per år i samband med den ekonomiska 
vårpropositionen och budgetpropositionen.

På lång sikt
På lång sikt upp till 15 års sikt görs scenarier. De ekonomiska 
bedömningarna inriktas då på de långsiktiga 
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tillväxtförutsättningarna för ekonomin. Scenarierna tar sin 
utgångspunkt i framtida möjligheter och utmaningar för 
ekonomin och välfärdssystemen. Bland dessa kan nämnas den 
demografiska utvecklingen mot en åldrande befolkning.

Ekonomiska scenarier publiceras i Långtidsutredningen vart 3-5 
år.
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  Prognoser på kort sikt
  Bedömningar på lång sikt - Långtidsutredningen

Finansdepartementet bevakar, analyserar och bedömer den 
ekonomiska utvecklingen genom kortsiktiga prognoser och 
medelfristiga kalkyler.

Finansdepartementets prognoser används i huvudsak som 
underlag för den ekonomiska politiken och för att beräkna 
framtida utgifter och inkomster i statsbudgeten. De 
makroekonomiska prognoserna, det vill säga prognoser över 
bruttonationalprodukten BNP, arbetslöshet och inflation med 
mera, görs minst två gånger per år. Prognoserna publiceras 
normalt i samband med den ekonomiska vårpropositionen och 
budgetpropositionen, runt den 15 april och den 20 september, i 
bilagan Svensk ekonomi.
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Bedömningar på lång sikt - 
Långtidsutredningen

http://regeringen.se/sb/d/2379

  Syfte och arbetsformer
  Historik
  Arbetet med Långtidsutredningen 2008
  Tidigare långtidsutredningar

Regeringen behöver vid sidan av kortsiktiga prognoser och 
medelfristiga kalkyler också få bedömningar av hur den 
ekonomiska utvecklingen ser ut på längre sikt.

Långtidsutredningen analyserar den ekonomiska utvecklingen 
på 15-20 års sikt. Arbetet med Långtidsutredningen leds och 
samordnas av Strukturenheten på Finansdepartementet. 
Utredningens huvudbetänkande utarbetas av tjänstemän på 
Finansdepartementet. En central uppgift är att uppmärksamma 
långsiktiga utmaningar och möjligheter för den svenska 
ekonomin och att studera vad de betyder för den ekonomiska 
politikens utformning. Långtidsutredningen 2008 är den 
tjugonde i ordningen sedan den första utredningen 1948. 
Utredningen omfattar ett antal expertbilagor och ett 
huvudbetänkande som kommer att publiceras under 2008.

Strukturenheten vid Finansdepartementet
Strukturenheten ansvarar för bevakning, analyser och 
beredning av frågor som är av betydelse för ekonomins 
långsiktiga utvecklingsförmåga, väl fungerande marknader och 
ett effektivt resursutnyttjande i ekonomin. I arbetet ingår att 

identifiera och analysera förslag till insatser och strategier som 
främjar en hög och hållbar tillväxt och ett effektivt 
resursutnyttjande både på kort och lång sikt. Enhetens 
bevakningsområden omfattar ett brett spektrum av frågor; 
arbetsmarknad, offentlig sektor, näringsliv/konkurrens, miljö, 
energi, forskning/innovation, utbildning etc. Enheten lämnar 
råd om utformningen av den ekonomiska politiken till den 
politiska ledningen och deltar i det ekonomisk-politiska 
samarbetet inom EU och OECD. Vidare är Strukturenheten 
ansvarig för Långtidsutredningen.
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Arbetet med Långtidsutredningen 
2008
http://regeringen.se/sb/d/7936

  Huvudbetänkande och bilagor

Arbete med Långtidsutredningen 2008 - den tjugonde 
utredningen i ordningen - pågår. LU08 tar sin utgångspunkt i 
ett antal frågor som bedöms vara centrala att hantera inför 
framtiden. En sådan är den pågående internationella 
ekonomiska integrationen. Internationaliseringen innebär att 
det skapas nya möjligheter för den svenska ekonomin. 
Internationaliseringen sätter också i olika avseenden ramar för 
och ställer nya krav på ekonomin och dess anpassningsförmåga. 
En annan central fråga är den demografiska utvecklingen, som 
innebär att det blir en ökad andel äldre i befolkningen. 
Demografin påverkar såväl arbetskraftens sammansättning som 
efterfrågan på hälso- och sjukvård. Denna utveckling har 
analyserats i tidigare långtidsutredningar, men sätter också sitt 
avtryck i LU08. Ytterligare en fråga som behandlas i 
utredningen är den ökade efterfrågan på tjänster som kommer 
utav ökade inkomster.

Ur de övergripande frågeställningarna kommer LU08 att 
diskutera vad som kommer att krävas för att vi ska stå bättre 
rustade att möta framtiden. Svensk ekonomis 
anpassningsförmåga är här en central komponent.

Långsiktiga scenarier över utvecklingen av svensk ekonomi 
kommer även denna gång att vara ett centralt inslag i 
Långtidsutredningen. Scenarierna kommer att sträcka sig 
ungefär två decennier framåt och ge en samlad bedömning av 

den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Hur utvecklas till 
exempel demografin, arbetskraftsutbudet, produktiviteten, 
investeringarna och de offentliga finanserna?

Långtidsutredningen leds och samordnas av 
Finansdepartements Strukturenhet. Bilagorna till LU08 
publiceras löpande under 2007 och 2008. Huvudbetänkandet 
skrivs av tjänstemän på Finansdepartementet och planeras vara 
klart under 2008.

KONTAKT Lena Unemo Kansliråd och projektledare för 
Långtidsutredningens huvudbetänkande Finansdepartementet 
Tel: 08-405 20 96 lena.unemo@finance.ministry.se 

Annika Århammar Kansliråd och projektledare för 
Långtidsutredningens bilagor Finansdepartementet

Tel. 08-405 15 55 annika.arhammar@finance.ministry.se
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Huvudbetänkande och bilagor
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  Huvudbetänkande och bilagor

Huvudbetänkandet
Långtidsutredningens huvudbetänkande skrivs av tjänstemän 
på Finansdepartementet och bygger till stor del på de bilagor 
som skrivs av såväl externa som interna författare. 
Huvudbetänkandet är själva utredningens slutrapport och det är 
i detta som utredningen diskuterar utmaningar och anvisar 
vägval för svensk ekonomi på lång sikt.

KONTAKT Lena Unemo Kansliråd och projektledare för 
Långtidsutredningens huvudbetänkande Finansdepartementet 
Tel. 08-405 20 96 lena.unemo@finance.ministry.se

Bilagorna
Som underlag för analysen och ställningstagandena i 
huvudbetänkandet görs ett antal fristående underlagsrapporter 
- bilagor. Bilagorna skrivs företrädesvis av externa forskare eller 
av personer verksamma vid statliga myndigheter, men också av 
tjänstemän i Regeringskansliet.

Inom ramen för Långtidsutredningen 2008 planeras 8 bilagor. 
Nedan ges en beskrivning av publicerade bilagor och de bilagor 
där arbetet pågår eller är i slutfasen.

KONTAKT Annika Århammar Kansliråd och projektledare för 
Långtidsutredningens bilagorFinansdepartementet

Tel. 08-405 15 55 annika.arhammar@finance.ministry.se

Bilaga 1. Sveriges ekonomi - utsikter till 2030 
(preliminär titel, publiceras under 2008)
En central uppgift för Långtidsutredningen är att ta fram 
långsiktiga scenarier för svensk ekonomi. Scenarierna utgör 
beslutsunderlag för såväl Regeringskansliet som statliga 
myndigheter och andra kommittéer. Bilagan presenterar 
antaganden om och långsiktiga kalkyler - scenarier - av 
utvecklingen av svensk ekonomi fram till 2030. En samlad bild 
kan därmed ges av utvecklingen för viktiga makroekonomiska 
variabler såsom BNP och dess komponenter, produktiviteten, 
antalet arbetade timmar, de offentliga finanserna med flera. 
Dessa scenarier utgör såväl bakgrund som illustration till 
analyserade frågeställningar i utredningen.

Författare: Martin Hill, Philip Löf och Thomas Pettersson, 
samtliga från Finansdepartementet.

KONTAKT Martin Hill Ämnessakkunnig Finansdepartementet

Tel. 08-405 14 38 martin.hill@finance.ministry.se

Bilaga 2. Plats för tillväxt?, SOU 2007:25
Svenska näringslivets ökade integration med andra länder, inte 
minst inom Europa, kan förväntas få konsekvenser för hur 
produktion och sysselsättning specialiseras och koncentreras 
mellan och inom svenska regioner. Bilagan syftar till att 
beskriva hur den regionala koncentrationen av produktion och 
sysselsättning inom Sverige har påverkats av den ökade 
ekonomiska integrationen. I bilagan analyseras om regioners/
kommuners branschstrukturer sinsemellan har blivit mer 
likartad och om koncentrationen av olika sektorer har ökat över 
tiden.
     Bilagan analyserar hur tillväxt på lokal och regional nivå 
påverkas av specialisering och koncentration av produktion 
samt andra centrala bakgrundsfaktorer såsom utbildningsnivå 
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och geografiskt avstånd. Slutligen diskuteras olika 
regionalpolitiska strategiers påverkan på den regionala 
koncentrationen av produktion och sysselsättning.

Bilagan når du via länken i högermarginalen. Bilagan kan också 
beställas från bokförlaget Fritzes.

Författare: Joakim Gullstrand (Lunds universitet och 
Livsmedelsekonomiska institutet) och Cecilia Hammarlund 
(Livsmedelsekonomiska institutet)

KONTAKT Fil dr Joakim Gullstrand Lunds universitet och 
Livsmedelsekonomiska institutet Tel. 046-222 07 98 
joakim.gullstrand@sli.lu.se

Ekonom Cecilia Hammarlund Livsmedelsekonomiska institutet

Tel. 046-222 07 90 cecilia.hammarlund@sli.lu.se

Bilaga 3. Flyttning och pendling i Sverige, SOU 2007:35
Teknisk utveckling och ökad internationalisering leder till en 
ständigt pågående strukturomvandling som kräver rörlighet och 
flexibilitet på arbetsmarknaden för att sysselsättning och välfärd 
ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. 
Strukturomvandlingen innebär förändringar i efterfrågan på 
arbetskraft och dessa förändringar ser olika ut i olika delar av 
landet. Tillsammans med yrkesmässig rörlighet är geografisk 
rörlighet centrala mekanismer för en effektiv matchning mellan 
lediga jobb och arbetssökande, vilket i sin tur är en förutsättning 
för låg arbetslöshet och god reallöneutveckling.

Bilagan behandlar geografisk rörlighet mellan lokala 
arbetsmarknadsregioner i Sverige under de senaste 
decennierna. Arbetskraftens rörlighet belyses ur olika 
perspektiv och skillnader mellan grupper i arbetskraften 
analyseras. Faktorer som påverkar arbetskraftens rörlighet 

diskuteras. Förutom flyttningar analyseras arbetspendling, som 
visat sig vara en allt viktigare del av rörligheten på 
arbetsmarknaden. I bilagan analyseras också individers och 
hushålls inkomstförändringar kopplat till rörligheten. Framtida 
behov av rörlighet till följd av fortsatt strukturomvandling av 
svensk ekonomi samt hinder för rörlighet och hur rörligheten 
kan stimuleras diskuteras.

Bilagan når du via länken i högermarginalen. Bilagan kan också 
beställas från bokförlaget Fritzes.

Författare: Olle Westerlund (Umeå universitet), Kent Eliasson 
(Umeå universitet och Institutet för tillväxtpolitiska studier) och 
Johanna Åström (Umeå universitet)

KONTAKTFil. dr. Kent Eliasson Institutet för tillväxtpolitiska 
studier Tel. 063-16 66 03 kent.eliasson@itps.se

Docent Olle Westerlund Umeå Universitet Tel. 090-786 61 48
olle.westerlund@econ.umu.se

Bilaga 4. Tjänster utan gränser? - Internationalisering 
av offentliga sektorns tjänster, SOU 2007:95
Ökad internationalisering kan skapa nya förutsättningar även 
för sådana delar av ekonomin som tidigare inte har utmärkt sig 
för att vara utsatt för någon omfattande internationell 
konkurrens. Ett sådant område är den del av tjänstesektorn som 
i dag karaktäriseras av ett betydande offentligt åtagande, dvs. 
offentligt producerade eller offentligt finansierade tjänster. 
Efterfrågan på flertalet av dessa tjänster kan förväntas öka 
betydligt framöver vilket reser frågan hur denna efterfråga ska 
kunna tillgodoses. I bilagan ges en utförlig beskrivning av hur 
långt internationaliseringen i dag sträcker sig inom framför allt 
vård- och omsorgssektorn samt inom utbildningssektorn. 
Förutom handel över nationsgränser i olika former belyses även 
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omfattningen av direktinvesteringar inom dessa sektorer. 
Bilagan belyser Sverige både som importör och exportör av 
sådana tjänster.

I bilagan analyseras olika faktorer som påverkar möjligheten för 
ökad internationalisering av de offentliga tjänsterna, såsom t.ex.  
handelshinder, tjänsternas karaktär och graden av avreglering. I 
ett framåtblickande avsnitt görs en analys av hur utvecklingen 
kan förväntas bli framöver. En diskussion förs kring 
möjligheterna att öka importen och exporten samt 
direktinvesteringarna inom det offentliga tjänsteområdet. I det 
sammanhanget berörs även olika åtgärder som skulle kunna 
stimulera till en ökad handel även inom denna del av 
tjänstesektorn.

Bilagan når du via länken i högermarginalen. Bilagan kan också 
beställas från bokförlaget Fritzes.

Författare: Statskontoret

KONTAKT Chefekonom Richard Murray Statskontoret

Tel. 08-454 46 89 richard.murray@statskontoret.se

Bilaga 5. Finansiella sektorn bär frukt - Analys av den 
finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv, SOU 
2008:12
Finansiella sektorn bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt 
på flera sätt:

 ▪ som förmedlare av sparande till nya investeringar,

 ▪ genom att tillhandahålla en effektiv hantering av 
betalningsströmmar och finansiell risk i företagen samt

 ▪ som en mekanism för att utvärdera olika 
investeringsalternativ.

Eftersom den finansiella sektorn som sådan än så länge är 
relativt orörlig över nationsgränserna har dess kvalitet också 
betydelse för ett lands tillgång på kapital och därmed för landets 
internationella specialiseringsmönster. Den finansiella sektorn 
är också en allt viktigare hushållstjänst och dagens medborgare 
är i flera avseenden beroende av en väl fungerande finansiell 
sektor; som försäkringstagare, aktieägare och som låntagare 
eller långivare. Bilagan kartlägger den finansiella sektorns 
betydelse för utvecklingen av svensk ekonomi på lång sikt. 
Uppkomsten och betydelsen av s.k. finansiella centra diskuteras.

Författare: Niclas Alsén (Finansdepartementet)

KONTAKTNiclas Alsén KanslirådFinansdepartementet 

Tel. 08-405 27 04 niclas.alsen@finance.ministry.se

Bilaga 6. Timmar, kapital och teknologi - vad betyder 
mest? En analys av produktivitetsutvecklingen med 
hjälp av tillväxtbokföring, SOU 2008:14
Vid analyser av ekonomisk tillväxt på längre sikt är 
produktivitetstillväxten central. I bilagan analyseras hur stor del 
av produktivitetstillväxten som beror på insatsen av arbete och 
kapital samt betydelsen av teknisk utveckling. Arbetskraftens 
sammansättning när det gäller utbildning, ålder, kön och 
ursprung analyseras. Genom att kombinera data från SCB:s 
befolkningsprognos med data över utbildningsnivå, 
branschtillhörighet och lönenivå kan framskrivningar av 
arbetsproduktiviteten göras. Betydelsen av arbetskraftens 
sammansättning när det gäller utbildningsnivå för 
arbetsproduktivitetens framtida utveckling diskuteras.

Författare: Konjunkturinstitutet
KONTAKT Kristian Nilsson  Konjunkturinstitutet
Tel. 08-453 59 00 kristian.nilsson@konj.se
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Bilaga 7. Permanent förändring - Globalisering, 
strukturomvandling och sysselsättningsdynamik
Sambanden mellan globalisering, strukturomvandling och 
sysselsättningsdynamik studeras i denna bilaga. 
Strukturomvandling kan uppstå till följd av t.ex. ökad 
internationell eller inhemsk konkurrens, teknologisk utveckling 
och förändringar i konsumenters efterfrågemönster. När 
strukturomvandling leder till omstrukturering av produktionen 
och förändringar i personalstyrkan, kan det innebära att 
arbetstagare friställs från sina arbeten. I vissa fall leder 
strukturomvandling och ökad konkurrens till att företag lägger 
ned sin verksamhet. I denna bilaga studeras 
sysselsättningsdynamiken till följd av strukturomvandlingen, 
dvs. summan av skapade och försvunna arbetstillfällen, i olika 
brancher. Omfattningen av friställningar och nedläggningar 
samt om vissa typer av företag (eller arbetsställen) är 
överrepresenterade vid denna typ av förändringar av företagens 
arbetsstyrka studeras. Hur olika grupper av arbetstagare 
påverkas av friställningar till följd av neddragningar i 
verksamheten, analyseras. I bilagan analyseras också vilka 
konsekvenser friställningar/nedläggningar medför för 
arbetstagarens arbetsmarknadssituation och inkomstutveckling. 
Mot bakgrund av analysen förs en diskussion om hur olika 
politikområden bidrar till att understödja omställningen i 
samband med strukturomvandling.

KONTAKT Barbro Widerstedt Institutet för tillväxtpolitiska 
studier Tel. 063-16 66 42 barbro.widerstedt@itps.se

Bilaga 8. Individers val av utbildning (preliminär titel)
Ungdomars utbildningsval är ett av de viktigaste valen i livet 
med implikationer för såväl den enskildes framtida arbetsliv och 
levnadsvillkor som hela landets utveckling. Kunskapen om vilka 
faktorer som ligger bakom dessa val är begränsad. Bilagan syftar  
till att närmare analysera ungdomars val av utbildning med 

avseende på utbildningens nivå (tid i utbildning), inriktning och 
ort. Dessutom görs en analys avseende olika socioekonomiska 
variablers betydelse för utbildningsvalet. Särskild vikt läggs vid 
vilken betydelse framtida inkomster har för hur länge 
individerna väljer att studera och vilken inriktning på sina 
studier de väljer. I uppdraget ingår att analysera 
inkomsteffekter av val av utbildningsort mot bakgrund av 
behovet av att förbättra informationen till yngre personer som 
står i begrepp att välja utbildning.

Författare: Nikolay Angelov och Per Johansson (Uppsala 
universitet och Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering, IFAU), samt Louise Kennerberg (Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU).

KONTAKT  Fil. dr. Nikolay Angelov Uppsala universitet och 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Tel. 018-471 
11 33 nikolay.angelov@nek.uu.se

Professor Per Johansson Uppsala universitet och Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering Tel. 018-471 70 86 
per.johansson@ifau.uu.se
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Ekonomisk politik på EU-nivå
http://regeringen.se/sb/d/1975

  Sunda offentliga finanser
  Ekonomiska reformer

EU:s inre marknad gör att EU-ländernas ekonomier är nära 
sammankopplade. Den ekonomiska politiken i ett EU-land 
påverkar indirekt andra EU-länder. Medlemsländerna har 
därför utvecklat ett instrument för att samordna den 
ekonomiska politiken. Instrumentet kallas för de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

De allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och 
gemenskapens ekonomiska politik innefattar breda 
rekommendationer om både makroekonomisk politik, t.ex. 
finanspolitik och lönebildning, och strukturekonomisk politik, 
t.ex. avseende arbetsmarknad och produktmarknader. En del av 
riktlinjerna är allmänna och gäller hela EU, medan andra är 
landspecifika och behandlar de särskilda utmaningar som finns i 
enskilda medlemsstater.

Proceduren
Riktlinjerna bygger på en rekommendation från kommissionen. 
Detta förslag till riktlinjer diskusteras och beslutas av 
ministerrådet och ligger sedan i princip fast under en 
treårsperiod, men följs upp av kommissionen och ministerrådet 
varje år. De rekommendationer som ges i de allmänna 
riktlinjerna är inte legalt bindande, men om en medlemsstat för 
en politik som inte ligger i linje med riktlinjerna kan rådet 
utfärda en rekommendation om att politiken bör ändras.

På det makroekonomiska området inriktas de allmänna 
riktlinjerna på en stabilitets- och tillväxtorienterad politik med 
sunda offentliga finanser, stabila priser och ansvarsfull 
lönebildning. Även de långsiktiga utmaningarna för 
finanspolitiken, t.ex. konsekvenserna av åldrande befolkningar, 
behandlas. På det strukturpolitiska området ligger 
tyngdpunkten på att förbättra arbetsmarknadens och 
produktmarknadernas funktionssätt, stärka förutsättningarna 
för innovation och företagande samt främja en hållbar 
utveckling.

Medlemsländerna redovisar de åtgärder som gjorts med 
anledning av de allmänna riktlinjerna i särskilda rapporter varje 
år.

EU-kommissionen och ministerrådet
EU-kommissionen är EU:s utredande, förslagsgivande, 
verkställande och övervakande institution. 
Kommissionsledamöterna tillsätts av regeringarna i EU:s 
medlemsstater genom beslut i ministerrådet. 

Ministerrådet är EU:s beslutsfattande institution. Ministerrådet 
består av en minister från varje medlemsstats regering. När 
finansministrarna samlas kallas ministerrådet Ekofin och när 
utrikesministrarna träffas kallas det Rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser.
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Sunda offentliga finanser

http://regeringen.se/sb/d/6343

  Stabilitets- och tillväxtpakten
  Konvergensprogrammet

Sunda offentliga finanser är en förutsättning för uthållig 
ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning. Sunda offentliga 
finanser ger utrymme för lägre räntor och skapar förtroende så 
att företagen vill investera och hushållen vågar konsumera. 
Långvariga och stora underskott påverkar istället räntor och 
växelkurs negativt.

EU-länderna har därför kommit överens om en stabilitets- och 
tillväxtpakt för att skapa budgetdisciplin i unionen. Som ett led i 
denna övervakning ska EMU-länderna utarbeta ett 
stabilitetsprogram. De länder som inte infört den gemensamma 
valutan (däribland Sverige) ska utforma konvergensprogram.

Myndigheter
http://regeringen.se/sb/d/2523

  Konjunkturinstitutet
  Finanspolitiska rådet
  Ekonomiska rådet
  ESS
  ESO

Ett antal myndigheter bidrar med underlag till 
Finansdepartementet när det gäller den ekonomiska politiken.

Här kan du läsa mer om Konjunkturinstitutet och 
Finanspolitiska rådet. Du hittar även information om 
Ekonomiska rådet, Expertgruppen för samhällsekonomiska 
studier (ESS) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO). Du hittar även Swedish Economic Policy Review samt 
ESS- och ESO-rapporter.
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Konjunkturinstitutet
http://regeringen.se/sb/d/2523/a/13682

  Konjunkturinstitutet
  Finanspolitiska rådet
  Ekonomiska rådet
  ESS
  ESO

Konjunkturinstitutet är en myndighet under 
Finansdepartementet.

Konjunkturinstitutet (KI) bildades 1937 och är en statlig 
myndighet under Finansdepartementet. KI har ca 60 anställda 
som arbetar inom områdena: Analyser och prognoser, 
Konjunkturbarometrar, Forskning samt Uppdrag.

KI bevakar löpande konjunkturutvecklingen i Sverige och 
internationellt. Prognoserna och analyserna används bland 
annat som underlag till den ekonomiska vårpropositionen och 
budgetpropositionen.

Konjunkturinstitutet bedriver forskning och åtar sig 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Finansdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Konjunkturinstitutet

Finanspolitiska rådet
http://regeringen.se/sb/d/2523/a/89987

  Konjunkturinstitutet
  Finanspolitiska rådet
  Ekonomiska rådet
  ESS
  ESO

Finanspolitiska rådet är en myndighet under 
Finansdepartementet.

Finanspolitiska rådet bildades 1 augusti 2007. Det 
finanspolitiska rådet har fått i uppdrag att årligen följa upp om 
de grundläggande målen för finanspolitiken uppnås. Rådet 
kommer att granska tydligheten i de ekonomiska 
propositionerna samt kvaliteten i det underlag som regeringen 
baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en ökad 
offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Rådet ska skriva en årlig rapport som kommer att kunna utgöra 
ett underlag för bl.a. riksdagens granskning av regeringens 
politik. Rådets arbete ökar också allmänhetens möjligheter till 
ansvarsutkrävande.

Rådet består av åtta ledamöter som utses för tre år. Majoriteten 
är akademiskt verksamma ekonomer medan övriga har 
erfarenhet från organisations- och myndighetsvärlden eller från 
den ekonomiska politiken.
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Följande personer har utsetts till Finanspolitiska 
rådet:

 ▪ Lars Calmfors (ordförande), professor i internationell 
ekonomi vid Stockholms universitet.

 ▪ Torben M. Andersen (vice ordförande), professor i 
nationalekonomi vid Århus universitet.

 ▪ Karolina Ekholm, docent i nationalekonomi. Stockholms 
universitet.

 ▪ Erik Åsbrink, (s), statssekreterare och bitr. 
finansminister 1982-1991, finansminister 1996-1999, 
ordf. i riksbanksfullmäktige 1985-1990.

 ▪ Per-Ola Eriksson, (c), riksdagsledamot 1982-1998, ordf. i 
finansutskottet 1991-1994, generaldirektör Nutek 
1999-2003, landshövding i Norrbotten sedan 2003.

 ▪ Laura Larsson, fil dr i nationalekonomi och verksam vid 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
(IFAU).

 ▪ Ann-Sofie Kolm, docent i nationalekonomi. Stockholms 
universitet.

 ▪ Martin Flodén, docent i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan.

Kansli för finanspolitiska rådet Ann Öberg, ekonom, 08-453 59 
91 Thomas Eisensee, ekonom, 08-453 59 92

EXTERNA LÄNKAR
  Finanspolitiska rådets webbplats

Ekonomiska rådet
http://regeringen.se/sb/d/9966

  Swedish Economic Policy Review

Ekonomiska rådet bildades 1987 och upphörde 31 oktober 2007. 
Rådets uppgift var att initiera och sprida kunskap om forskning 
och utredningsarbete av vikt för den ekonomiska politikens 
utformning och att bistå Finansdepartementet och 
Konjunkturinstitutet med råd i vetenskapliga frågor.

Rådet var lokalmässigt och administrativt knutet till 
Konjunkturinstitutet. Rådet bestod av sju akademiska 
ekonomer.

Ekonomiska rådet redigerade och utgav Swedish Economic 
Policy Review. Alla artiklar har skrivits av ledande ekonomer. 
Du hittar Swedish Economic Policy Review 1994-2006 via 
länken i vänstermarginalen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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ESS
http://regeringen.se/sb/d/9517

  ESS-rapporter

ESS - Expertgruppen för studier i samhällsekonomi

Inom Finansdepartementet arbetade mellan nyåret 2004 fram 
till sommaren 2007 en Expertgrupp för Studier i 
Samhällsekonomi (ESS). ESS hade till uppgift att bredda och 
fördjupa underlaget för budgetpolitiska och 
samhällsekonomiska avgöranden.

ESS skulle bevaka utredningar och forskningsrapporter inom 
policyrelevanta områden och identifiera viktiga kunskapsluckor 
i nära kontakt med olika kunskapscentra, såväl nationella som 
internationella. Med ledning av kvalificerade 
kunskapsöversikter skulle ESS initiera egna utredningar och 
utvärderingar av relevanta skeenden såväl inom det privata 
näringslivet som inom den offentliga ekonomin.

Under rubriken Rapporter i vänstermarginalen finns möjlighet 
att ladda hem alla ESS-rapporter som utkom från och med 2005 
till och med 2007.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

ESO
http://regeringen.se/sb/d/4980

  Historik
  ESO-rapporter

Regeringen återstartade Expertrådet för Studier i 
Offentlig ekonomi (ESO) i december 2007. 

ESO ska arbeta med analysunderlag inför framtida 
finanspolitiska och samhällsekonomiska utmaningar.

Det nya ESO kommer vara politiskt oberoende med akademisk 
tyngd. Arbetet kommer att ledas av Lars Heikensten, ledamot av  
Europeiska Revisionsrätten och före detta chef för Riksbanken. I 
övrigt kommer ESO att bestå av ledamöter med kunskaper från 
olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning.

Följande personer har utsetts till ordförande samt 
ledamöter i Expertrådet för Studier i Offentlig 
Ekonomi:

Ordförande

 ▪ Lars Heikensten, Ledamot av Europeiska 
Revisionsrätten och före detta chef för Riksbanken.

Ledamöter

 ▪ Shirin Ahlbäck Öberg, Universitetslektor i Statskunskap 
vid Uppsala Universitet.

 ▪ Robert Erikson, Professor i Sociologi vid Institutet för 
Social Forskning vid Stockholms Universitet.
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 ▪ Harry Flam, Professor i Internationell ekonomi vid 
Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms 
Universitet.

 ▪ Yvonne Gustavsson, Generaldirektör vid 
ekonomistyrningsverket, ESV.

 ▪ Lars Hultkrantz, Professor i Nationalekonomi vid Örebro 
Universitet.

 ▪ Eva Mörk, Docent i Nationalekonomi vid Uppsala 
Universitet och verksam vid Institutet för 
Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, IFAU.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen återstartar Expertrådet för 

Studier i Offentlig ekonomi (ESO)

Skatter

http://regeringen.se/sb/d/2552

  Budget
  Aktuellt
  Därför har vi skatter
  Skatternas storlek
  Olika typer av skatter
  Administration av skattesystemet
  Historik
  Skatter i andra länder
  Myndigheter
  Kontakt

Enklare att betala trängselskatt
Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med 
förslag om att bilister ska få ett inbetalningskort på sin 
trängselskatt hemskickat månadsvis och att betalningsperioden 
ska förlängas. 
 ▪ Pressmeddelande: Enklare att betala 

trängselskatt
 ▪ Prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut 

och betalning avseende trängselskatt 
m.m.

  
Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter 
för vissa delar av tjänstesektorn
Finansdepartementet sänder idag ut en promemoria på remiss 
med förslag till komplettering av det tidigare lämnade förslaget 
om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. 
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Kompletteringen är en följd av Europeiska Kommissionens krav 
att de sänkta avgifterna bara får gälla för små eller medelstora 
företag. 
 ▪ Pressmeddelande: Kompletteringar till 

förslaget om sänkta socialavgifter för 
vissa delar av tjänstesektorn

 ▪ Promemoria: Kompletteringar till 
förslaget om sänkta socialavgifter för 
vissa delar av tjänstesektorn

  
Regeringen vill förbättra situationen för personer med 
samordningsnummer
I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att uppgifter om 
personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga 
personadressregistret (SPAR). Ändringen föreslås träda i kraft 
den 1 juni 2008. Förändringen underlättar kontakter med 
svenska institutioner och företag. 
 ▪ Pressmeddelande: Regeringen vill 

förbättra situationen för personer med 
samordningsnummer

 ▪ Lagrådsremiss: Samordningsnummer 
och anmälan av dödfödd m.m.

  Promemoria om beskattning av flygbränsle 
  Viktigare lagar och förordningar
  EU-kommissionen ger klartecken till sänkt skatt 

i tjänstesektorn 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
Myndigheter
  Skatteverket
  Kronofogdemyndigheten
  Tullverket

Aktuella skattefrågor

http://regeringen.se/sb/d/3485

  Sänkta socialavgifter i tjänstesektorn
  Nya skatteregler för pensionsförsäkring
  Fastighetsskatt
  Jobbskatteavdrag
  Skattelättnader för hushållstjänster
  Förmånsskatt för lånedatorer

Här hittar du temasidor om aktuella frågor på skatteområdet, 
till exempel fastighetsskatt och jobbskatteavdrag. Navigera dig 
fram med hjälp av länkarna i vänsterspalten.
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Avskaffad fastighetsskatt
http://regeringen.se/sb/d/9588

  Frågor och svar om slopad fastighetsskatt
  Räkneexempel för olika typhushåll

Regeringen avser att avskaffa den statliga 
fastighetsskatten på bostäder från och med den 1 
januari 2008 och ersätta den med en kommunal 
fastighetsavgift.

Via länkarna i högermarginalen hittar du proposition och 
pressmeddelande. Via länkarna i vänstermarginalen hittar du 
svar på vanliga frågor och svar och räkneexempel för olika 
typhushåll.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Rättvisare boendebeskattning
  Prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Jobbskatteavdrag
http://regeringen.se/sb/d/8648

  Frågor och svar om jobbskatteavdraget
  Exempel på jobbskatteavdragets storlek

Den 1 januari 2007 infördes jobbskatteavdraget, även kallat 
jobbavdrag. Det innebär en skattelättnad för alla personer som 
har inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Den 
24 oktober 2007 överlämnade regeringen en proposition till 
riksdagen med förslag om ett förstärkt jobbskatteavdrag.

Du kan ladda ner propositionen och läsa pressmeddelandet om 
förslaget via länkarna i högermarginalen.

På dessa sidor hittar du svar på vanliga frågor om 
jobbskatteavdraget, både det nuvarande jobbskatteavdraget och 
den föreslagna förstärkningen. Du hittar också exempel på hur 
stor skattelättnaden blir för olika yrkeskategorier och hushåll.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Ytterligare sänkt jobbskatt gör det 

lönsammare att arbeta
  Prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag

EXTERNA LÄNKAR
  Skatteverkets webbplats
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Bank, värdepapper och försäkringar

http://regeringen.se/sb/d/2425

  Budget
  Banker
  Värdepapper
  Försäkringar och pensionssparande
  Vad gör finansmarknaden?
  Statsskulden
  Finansplats Stockholm
  Lamfalussyprocessen i EU
  Kontakt

Varje gång vi betalar med kontokort i affären, när vi tar ett lån 
för att betala vår nya lägenhet eller när vi tecknar en 
pensionsförsäkring, utnyttjar vi det finansiella systemet. Vare 
sig vi väljer att konsumera eller spara är vi en del av det 
finansiella systemet.

Finanssektorn har nyckelroll i svensk ekonomi
Väl fungerande finansiella marknader är viktiga för 
samhällsekonomin och tillväxten. Den pågående internationella 
integrationen har bidragit till den finansiella sektorns 
utveckling. Det konstaterar författaren till Långtidsutredningens 
senaste bilaga som presenteras idag. 
 ▪ Pressmeddelande: Finansiella sektorn 

har nyckelroll i svensk ekonomi
 ▪ SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär 

frukt - Analys av den finansiella sektorn 
ur ett svenskt perspektiv

 ▪ Webbutsändning: Presskonferens: 
Finansiella sektorn har nyckelroll i 
svensk ekonomi

  
Ja till budet på OMX
Regeringen har idag beslutat att ge kommun- och 
finansmarknadsminister Mats Odell i uppdrag att för statens 
räkning acceptera erbjudandet från Borse Dubai. 
 ▪ Pressmeddelande: Staten tackar ja till 

budet på OMX
 ▪ Webbutsändning: Mats Odell 

presenterar regeringens 
ställningstagande avseende budet på 
OMX

  
Fler möjligheter att ingripa mot fondbolag
Finansinspektionen får större möjligheter att ingripa mot 
fondbolag. De bolag som bryter mot reglerna ska kunna få en 
varning eller en anmärkning kombinerad med straffavgift. Det 
föreslår regeringen i en lagrådsremiss idag. 
 ▪ Pressmeddelande: Fler möjligheter att 

ingripa mot fondbolag
 ▪ Lagrådsremiss: Tillåtna tillgångar i 

värdepappersfonder, m.m.

  Insättningsgarantin flyttas till Riksgälden 
  Viktigare lagar och förordningar  Regeringen 

föreslår att flyttstopp tas bort 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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Banker
http://regeringen.se/sb/d/2445

  Betalningsöverföringar
  Konsumentfrågor
  Penningtvätt
  Bankkrisen på 90-talet

Reglerna för de finansiella marknaderna är till för att skapa ett 
stabilt finansiellt system med goda förutsättningar för 
konkurrens och hög effektivitet och för att skapa ett gott 
konsumentskydd.

Finansdepartementets bankenhet ansvarar för att ta fram 
förslag till nya eller ändrade regler för banker och 
kreditmarknadsföretag. Bankenheten ansvarar också för frågor 
som rör Riksbanken, åtgärder mot penningtvätt och 
insättningsgarantin.

Lagstiftningen för banker och kreditmarknadsföretag innehåller 
regler för hur verksamheten ska bedrivas. En stor genomgång av  
regelverket gjordes för ett par år sedan och en ny bank- och 
finansieringsrörelselag trädde i kraft den 1 juli 2004. Samtidigt 
trädde en lag om inlåningsverksamhet i kraft som innebär att 
även andra företag än banker och kreditmarknadsföretag får ta 
emot inlåning från allmänheten. Denna form av inlåning 
omfattas dock inte av insättningsgarantin.

På penningtvättsområdet är Sverige aktivt i kampen mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism genom att delta i den 
internationella organisationen FATF (Financial Action Task 
Force). Ett nytt EG-direktiv om penningtvätt antogs den 26 

oktober 2005. Genom detta direktiv kommer 
rekommendationer från FATF att genomföras på EU-nivå. 
Frågan om hur direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning 
har analyserats av en utredning, som överlämnade sitt 
betänkande till regeringen den 30 mars 2007. Betänkandet 
bereds för närvarande inom Finansdepartementet.

Inom EU ser man också över reglerna för betaltjänstmarknaden. 
Ett nytt direktiv om betaltjänster antogs nyligen. Dessa regler 
ska träda i kraft den 1 november 2009.

Insättningsgarantiutredningen överlämnade ett betänkande till 
Finansdepartementet i mars 2005. Utredningen har gjort en 
bred översyn av insättningsgarantin och berört frågor om 
garantins syfte och finansiering. Förslagen analyseras nu inom 
departementet. Dessutom har en ny utredning tillsatts för att se 
över diverse frågor som uppkommit med anledning av de första 
fallen inom ramen för insättningsgarantisystemet.

I december 2006 lade kommissionen fram ett meddelande om 
det direktiv som ligger till grund för den svenska lagen om 
insättningsgaranti. I meddelandet ger kommissionen sin syn på 
vilka förändringar som kan göras i det nuvarande systemet. 
Vissa av dessa förslag övervägs för närvarande inom EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  SOU 2007:23 Genomförande av tredje 

penningtvättsdirektivet
  SOU 2005:16 Reformerat system för insättningsgarantin
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Värdepappersmarknaden
http://regeringen.se/sb/d/2505

  Direktivet om marknader för finansiella 
instrument

  Marknadsmissbruk
  Informationskrav i noterade företag
  Investeringsfonder
  Värdepappersprospekt

Finansdepartementet ansvarar för lagstiftningen på 
värdepappersmarknaden, dvs. handeln med aktier, obligationer 
och andra finansiella instrument.
Finansdepartementet ska också se till att det finns tydliga regler 
för börser och andra marknadsplatser, clearingorganisationer 
och centrala värdepappersförvarare som VPC. 

Marknadsmissbrukslagen hör till de s.k. handelsreglerna. 
Marknadsmissbrukslagen förbjuder insiders - centralt placerade 
personer - i företagen att utnyttja sitt informationsövertag till 
att göra egna vinster eller manipulera kurser.

Finansdepartementet ansvarar också för lagstiftningen rörande 
mellanhänderna på värdepappersmarknaden, dvs. 
värdepappersbolagen, som tidigare kallades 
fondkommissionärer. Reglerna för värdepappersbolag gäller 
även bankernas värdepappershandel.

Sparande i värdepappersfonder, numera investeringsfonder, har  
under senare år blivit allt mer populärt. Finansdepartementet 
ansvarar för lagstiftningen när det gäller denna sparform och 
även för det individuella pensionssparandet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Försäkringar och pensionssparande
http://regeringen.se/sb/d/2634

  Pensionssystemet
  Premiepensionssystemet
  AP-fonderna
  Tjänstepension

Försäkringar handlar om att minska riskerna för privatpersoner 
och de totala riskerna i samhällsekonomin. Genom försäkringar 
kan risker spridas ut på fler personer och därmed minska. 
Försäkringsföretagen är de viktigaste aktörerna när det gäller 
riskspridning. Företagen kan driva skadeförsäkrings- eller 
livförsäkringsverksamhet.

Det är flera olika departement som har ansvar för reglering som 
har betydelse för försäkringsbolagen och deras kunder. 
Finansdepartementets uppgift är att se till att det finns moderna 
och tydliga verksamhetsregler för försäkringsföretagen. 
Justitiedepartementet ansvarar för regleringen av det 
avtalsrättsliga förhållandet mellan bolaget och deras kunder. 
Finansdepartementet och Justitiedepartementet ansvarar 
tillsammans för regleringen av den privata 
försäkringsverksamheten medan Socialdepartementet ansvarar 
för det offentliga socialförsäkringssystemet.

Nya regler för försäkringsföretagen
Regelverket för försäkringsföretagen är i vissa delar föråldrade 
och svåröverskådliga. I oktober 2003 tillsattes därför en 
utredning - Försäkringsföretagsutredningen - som skulle se över 
de olika verksamhetsformerna för försäkringsföretag och föreslå  
moderna och tydliga regler. Utredningen lämnade sitt 
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slutbetänkande den 31 maj 2006. Förslagen har 
remissbehandlats och bereds för närvarande inom 
departementet.

En viktig del av regelverket är de regler som syftar till att 
säkerställa att bolagen har tillräckligt med tillgångar för att 
kunna infria sina åtaganden gentemot försäkringstagarna. 
Sedan en tid har det pågått en särskild översyn av dessa regler. 
En nationell utredning lämnade förslag till nya regler i 
september 2003. EG-kommissionen har emellertid nyligen 
lämnat ett direktivförslag till nya gemenskapsrättsliga 
solvensregler för både skade- och livförsäkring inom det s.k. 
solvens II-projektet och regeringen har bestämt att inte gå 
vidare med utredningens förslag utan avvakta den kommande 
EG-harmoniseringen på området. En särskild lag som reglerar 
förmedling av försäkringar trädde i kraft den 1 juli 2005. Den 
nya lagen har sin grund i ett EG-direktiv om 
försäkringsförmedling.

Livförsäkring
Livförsäkringar och pensionssparande får ökad betydelse i takt 
med att befolkningen i Sverige blir allt äldre. Därför är det 
särskilt viktigt med en väl fungerande marknad för sådant 
sparande.

Den svenska livförsäkringsmarknaden kan grovt delas in i två 
delar: traditionell livförsäkring och fondförsäkring. 
Fondförsäkring bedrivs i allmänhet i vinstutdelande aktiebolag 
där det är lätt att skilja försäkringstagarnas medel från 
aktieägarnas kapital. Inom traditionell livförsäkring är den 
gränsdragningen inte lika tydlig. Det kan leda till att det uppstår  
intressekonflikter i samband med bolagens styrning och 
misstankar om att olika åtgärder inkräktar på 
försäkringstagarnas kapital.

Försäkringstagare i livbolagen har fått bättre skydd
Genom nya regler som trädde i kraft den 1 juli 2004 fick 
försäkringstagarna i livförsäkringsbolagen ett bättre skydd. De 
nya reglerna ställer bl.a. krav på att det ska finnas oberoende 
styrelseledamöter i bolagen och att varje bolag ska ha regler för 
hantering av intressekonflikter.

Nya regler om flytträtt för försäkringssparande
Genom den nya försäkringsavtalslagen, som trädde i kraft den 1 
januari 2006, infördes en lagstadgad rätt till återköp av 
försäkringssparande. Lagen innehåller begränsningar för vilken 
typ av försäkringar som får återköpas. För att återköpsrätten ska 
få bättre genomslag på försäkringsmarkanden infördes den 1 juli 
2007 regler om att rätten även ska omfatta överföring av 
pensionsförsäkringar, inom ett bolag eller från ett bolag till ett 
annat.

Aktuellt Den 1 juli 2007 trädde nya regler om flytt av 
försäkringssparande i kraft.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
RELATERAT
  Proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande, en 

komplettering
  SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag
  Prop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
  Prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling
  Prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare 

i livförsäkringsbolag
EXTERNA LÄNKAR
  Direktiv: Översyn av Finansinspektionens tillsyn på 

försäkringsområdet
  Direktiv: Ny associationsrätt för försäkringsföretag
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Vad gör finansmarknaden?
http://regeringen.se/sb/d/9747

  Bankerna
  Försäkringar
  Värdepapper

Varje gång vi betalar med kontokort i affären, när vi tar ett lån 
för att betala vår nya lägenhet eller när vi tecknar en 
reseförsäkring, utnyttjar vi det finansiella systemet. När vi 
konsumerar eller sparar är vi en del av finansmarknaden.

   En av de viktigaste uppgifterna för det finansiella systemet är 
att förmedla betalningar. Bankerna med sina stora girosystem 
förmedlar mängder av betalningar varje dag. Fungerar inte 
betalningssystemet stannar de ekonomiska aktiviteterna i 
samhället av.

   En annan viktig uppgift för det finansiella systemet är att 
slussa pengar från dem som vill spara till dem som behöver 
pengar för investeringar. Bankerna fungerar som mellanhand 
genom att låna ut pengar som någon har satt in till någon annan 
som behöver dem. Ett företag kanske lånar till att bygga en ny 
fabrik - en privatperson för att bygga nytt hus.

   En tredje viktig uppgift för finansmarknaderna är 
riskhantering. Nästan alla ekonomiska aktiviteter innebär ett 
visst risktagande. Finanssektorn kan sprida och omfördela 
riskerna. Försäkringsbolagen t.ex. arbetar med just 
riskspridning.
 
  På de här sidorna kan du läsa mer om det finansiella systemets 
uppgifter och vilken roll det spelar i samhällsekonomin. Vi har 
delat in informationen utifrån de stora aktörerna på 
finansmarknaden: bankerna, försäkringsbolagen och 
värdepappersmarknaderna. Du hittar också information om 
pensionssystemet. 

Statsskulden - så förvaltas den
http://regeringen.se/sb/d/9095

  Utvärdering av skuldförvaltningen
  Statsskuldens sammansättning

Riksgäldskontoret (Riksgälden) tar upp och förvaltar lån för 
statens räkning. Målet är att kostnaden för statens skuld 
långsiktigt ska minimeras utan att risken i förvaltningen blir för 
hög. Statsskulden består av nominell och real skuld i svenska 
kronor och skuld i utländsk valuta.

Regeringen bestämmer varje år övergripande riktlinjer för hur 
statsskulden ska förvaltas. Riksgälden får i förväg lämna förslag 
till riktlinjer till regeringen.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning bestämmer 
bland annat hur lång tid lånen ska vara bundna (löptiden för 
skulden) och hur mycket Riksgälden ska låna i svenska kronor 
respektive utländsk valuta. Riktlinjerna fastställer också hur 
utvärderingen av upplåningen och skuldförvaltningen ska gå till.

I april varje år utvärderar regeringen hur Riksgälden har skött 
skuldförvaltningen under det föregående året. Utvärderingen 
lämnas till riksdagen i form av en skrivelse. Riksdagens 
finansutskott diskuterar utvärderingen och fattar beslut om en 
gemensam bedömning. Riksgälden får sedan ta del av 
riksdagens beslut och tar hänsyn till synpunkterna när man tar 
fram förslag till riktlinjer för nästa år.
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I korthet ser arbetet med riktlinjerna ut så här:

 1. Riksgälden lämnar förslag på riktlinjer till regeringen.

 2. Regeringen beslutar om riktlinjer för de kommande tre 
åren.

 3.  Riktlinjerna börjar gälla.

 4. Riksgälden rapporterar till regeringen i årsredovisningen.

 5. Regeringen utvärderar verksamheten och rapporterar till 
riksdagen.

 6. Riksdagen utvärderar statsskuldsförvaltningen.

 7. Riksgälden ser över riksdagens synpunkter i sitt förslag 
till riktlinjer för nästa år.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Skr. 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och 

skuldförvaltning 2002-2006
  Rapport: Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2008

EXTERNA LÄNKAR
  Riksgäldens webbplats

Finansplats Stockholm

http://regeringen.se/sb/d/6317

  Regeringens strategi
  Regeringens åtgärder
  Bakgrund till Finansplats Stockholm
  Finansmarknadsrådet

Mats Odell: "Stockholm har goda förutsättningar att bli ett 
ledande finansiellt centrum i norra Europa. En välfungerande 
finansiell sektor kan bidra till fler jobb i nya och växande företag 
i Sverige. För att åstadkomma detta arbetar regeringen 
målmedvetet för att ge Sverige finansiella villkor i världsklass."

Finanssektorn har nyckelroll i svensk ekonomi
Väl fungerande finansiella marknader är viktiga för 
samhällsekonomin och tillväxten. Den pågående internationella 
integrationen har bidragit till den finansiella sektorns 
utveckling. Det konstaterar författaren till Långtidsutredningens 
senaste bilaga som presenteras idag. 
 ▪ Pressmeddelande: Finansiella sektorn 

har nyckelroll i svensk ekonomi
 ▪ SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär 

frukt - Analys av den finansiella sektorn 
ur ett svenskt perspektiv

 ▪ Webbutsändning: Presskonferens: 
Finansiella sektorn har nyckelroll i 
svensk ekonomi
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Ja till budet på OMX
Regeringen har idag beslutat att ge kommun- och 
finansmarknadsminister Mats Odell i uppdrag att för statens 
räkning acceptera erbjudandet från Borse Dubai. 
 ▪ Pressmeddelande: Staten tackar ja till 

budet på OMX
 ▪ Webbutsändning: Mats Odell 

presenterar regeringens 
ställningstagande avseende budet på 
OMX

  
Delrapport om konsekvenserna av ett ägarbyte i OMX
Finansmarknadsrådet har idag överlämnat en delrapport med 
bedömningar av de förväntade konsekvenserna av ett ägarbyte i 
OMX till finansmarknadsminister Mats Odell. 
 ▪ Pressmeddelande: Stora förändringar 

väntar oavsett vem som äger OMX
 ▪ Rapport: Värdepappersmarknad i 

förändring - konsekvenser för Stockholm  
som finansplats

 ▪ Läs mer om Finansplats Stockholm

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Företag med statligt ägande

http://regeringen.se/sb/d/2819

  Staten som företagsägare
  Minskat statligt ägande
  Företag med statligt ägande
  Finansiell information
  Enheten för statligt ägande
  Riktlinjer, skrifter m.m

Den svenska staten är Sveriges största företagsägare. Genom 
regeringskansliet förvaltas 55 företag/koncerner varav 41 
företag ägs helt och 14 tillsammans med andra. Totalt finns 
cirka 190 000 anställda i dessa bolag. Statens ägarroll och 
förvaltning är komplex, då staten äger företag aktiva i 
verksamheter som spänner från gruvindustri till opera, från 
fastigheter till spel.

Ja till budet på OMX
Regeringen har idag beslutat att ge kommun- och 
finansmarknadsminister Mats Odell i uppdrag att för statens 
räkning acceptera erbjudandet från Borse Dubai. 
 ▪ Pressmeddelande: Staten tackar ja till 

budet på OMX
 ▪ Webbutsändning: Mats Odell 

presenterar regeringens 
ställningstagande avseende budet på 
OMX
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Tydligare informationskrav för hållbarhetsinformation 
för statligt ägda företag 
Regeringen har fattat beslut om nya riktlinjer för extern 
rapportering för statligt ägda företag med utökade krav för 
hållbarhetsinformation. De ersätter tidigare riktlinjer beslutade 
2002 och avser information utöver vad som är gällande 
lagstiftning och god redovisningssed. 
 ▪ Pressmeddelande: Tydligare 

informationskrav för 
hållbarhetsinformation för statligt ägda 
företag

  
Fortsatt positiv utveckling för de statligt ägda företagen
Företagen med statligt ägande förbättrade resultatet efter skatt 
med 14 procent under årets första nio månader jämfört med 
samma period förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 43,2 
(37,9) miljarder kronor, enligt den i dag publicerade 
delårsrapporten från Regeringskansliet. 
 ▪ Pressmeddelande: Fortsatt positiv 

utveckling i de statligt ägda företagen
 ▪ Rapport för företag med statligt ägande 

januari-september 2007
  
Ny statssekreterare hos Mats Odell
Regeringen har idag utsett Urban Karlström till statssekreterare 
hos kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell på 
finansdepartementet. Han kommer att ansvara för 
finansmarknadsfrågor och för frågor som rör arbetet med att 
minska statens företagsägande. 
 ▪ Pressmeddelande: Urban Karlström ny 

statssekreterare hos Mats Odell
  
Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 
2006 
Regeringen överlämnar i dag skrivelsen om företag med statligt 
ägande till riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens 

ägarförvaltning och för de statligt ägda företagens verksamhet. I 
skrivelsen ingår verksamhetsberättelsen för företag med statligt 
ägande 2006. 
 ▪ Pressmeddelande: 

Verksamhetsberättelse för företag med 
statligt ägande 2006

 ▪ Verksamhetsberättelse för företag med 
statligt ägande 2006

  
Jonas Iversen ny chef för Statligt ägande
Regeringen har utsett Jonas Iversen till departementsråd och ny  
chef för enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet.

- Jonas har en gedigen erfarenhet av både Regeringskansliet och 
bolagsförvaltning. Det kommer att vara till stor nytta både för 
en fortsatt framgångsrik förvaltning och den försäljningsprocess 
som vi står inför, säger statssekreterare Ola Alterå.

Iversen kommer senast från en anställning som ämnesråd på 
enheten för statligt ägande med förvaltningsansvar för ett antal 
bolag, däribland Posten och Vin & Sprit. Mellan 1992 och 1999 
arbetade han på Finansdepartementets budgetavdelning. 
  
Försäljning av företag med statligt ägande
Regeringen avser att minska statens ägande i företagen Nordea, 
OMX, SBAB, TeliaSonera, Vasakronan och Vin & Sprit. Dessa 
bolag verkar idag på marknader som är helt kommersiella och 
präglas av fungerande konkurrens. 
 ▪ Pressmeddelande: Försäljning av företag 

med statligt ägande

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
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Minskat statligt ägande
http://regeringen.se/sb/d/8791

  Minskat statligt ägande
  Information om företagen
  Upphandling av finansiella rådgivare
  Frågor och svar om upphandlingen av rådgivare
  Pressmeddelanden, webbutsändningar, artiklar, tal
  Vanliga frågor och svar om försäljningarna
  Interpellationer och svar i riksdagen
  Kontakter

"Staten ska ge näringslivet goda förutsättningar, sätta reglerna 
och se till att de följs. Men precis som i fotboll bör domaren 
sköta sitt och inte dubblera som spelare på planen."
Uttalandet kommer från Mats Odell, statsråd med ansvar för 
regeringens arbete med att minska det statliga ägandet av 
företag.

Staten äger 55 företag eller koncerner med omkring 190 000 
anställda. Värdet på företagen uppskattades till ca 770 miljarder 
kronor i juni 2007. Det gör staten till en av Sveriges största 
ägare av företag.

Staten ska vara en ansvarsfull ägare av företagen och säkerställa 
att värdena utvecklas på bästa sätt. En del i att vara en aktiv och 
ansvarsfull ägare är att avyttra företag när det inte längre finns 
skäl till fortsatt ägande.

Regeringen har i en proposition till riksdagen uttryckt 
sin avsikt att minska ägandet i sex bolag. Det gäller 
följande företag:

 ▪ Bankkoncernen Nordea (staten äger 19,9%)

 ▪ Börsföretaget OMX (6,6%)

 ▪ Bolåneinstitutet SBAB (100%)

 ▪ Teleoperatören TeliaSonera (37,3%)

 ▪ Fastighetsbolaget Vasakronan (100%)

 ▪ Sprittillverkaren Vin & Sprit (100%)
Dessa företag verkar idag på marknader som är helt 
kommersiella och därmed präglas av fritt tillträde och fri 
konkurrens. Regeringen anser att företagen skulle få bättre 
förutsättningar att utvecklas med en annan ägare än staten. Att 
minska statens ägande kan därmed skapa bättre förutsättningar 
för tillväxt och bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och 
sysselsättning.

Intäkterna från försäljningen ska användas till att betala av på 
statsskulden för att minska skuldbördan för kommande 
generationer. Statsskulden uppgick i slutet av år 2006 till 1 220 
miljarder kronor, eller drygt 130 000 kronor per person. 
Regeringens ambition är att under åren 2007-2010 sälja företag 
till ett värde av 200 miljarder kronor. Tillsammans med 
överskotten i den offentliga sektorns finanser väntas det 
nedbringa statsskulden till 1005 miljarder kronor år 2010, eller 

ANSVARIGT STATSRÅD  
 Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
  Näringsdepartementet

RELATERAT
  Prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda 

företag
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Verksamhetsberättelser
http://regeringen.se/sb/d/6789

  Verksamhetsberättelser
  Delårsrapporter

Regeringen lämnar årligen en skrivelse till riksdagen om företag 
med statligt ägande. Skrivelsen innehåller en redogörelse för 
förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i 
de företag som förvaltas av Regeringskansliet. I skrivelsen ingår 
verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande.

  Verksamhetsberättelse 2006
  Verksamhetsberättelse 2005
  Verksamhetsberättelse 2004
  Verksamhetsberättelse 2003
  Verksamhetsberättelse 2002
  Verksamhetsberättelse 2001
  Verksamhetsberättelse 2000
  Verksamhetsberättelse 1999
  Verksamhetsberättelse 1998

Internationellt ekonomiskt 
samarbete

http://regeringen.se/sb/d/1896

  Ekofinrådet
  Internationella organisationer
  Kontakt

Sveriges ekonomi berörs av vad som händer i den globala 
ekonomin. Finansdepartementet ansvarar för Sveriges 
medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt 
samarbete och förbereder vilken ståndpunkt Sverige ska ha i 
olika ekonomiska frågor.

Anders Borg till Världsbankens styrelsemöte i 
Washington
Finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla 
Carlsson reser till Washington den 18 oktober för att delta i 
Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens 
årsmöten. 
 ▪ Pressmeddelande: Anders Borg och 

Gunilla Carlsson till Världsbankens och 
IMF:s årsmöten i Washi ngton den 18-22  
oktober

 ▪ Läs mer om Världsbankens och IMF:s 
årsmöten

  
EU:s finansministrar möttes i Luxemburg
Vid rådsmötet den 9 oktober diskuterade finansministrarna 
bland annat det ekonomiska och finansiella läget i Europa och 
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finansieringen av satellitnavigeringsprojektet Galileo. Sverige 
representerades av finansminister Anders Borg. 
 ▪ Läs mer om Ekofin den 9 oktober
  
Beslut om att införa euro på Cypern och Malta 
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträdde i 
Bryssel den 10 juli 2007. Finansminister Anders Borg 
representerade Sverige. 
 ▪ Läs mer om rådet för ekonomiska och 

finansiella frågor den 10 juli

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Internationella finansiella 
institutioner
http://regeringen.se/sb/d/2565

  IMF och G10
  Europeiska Investeringsbanken (EIB)
  Nordiska Investeringsbanken (NIB)
  Europeiska utvecklingsbanken, EBRD
  Europarådets utvecklingsbank
  Världsbanksgruppen
  Parisklubben

Finansdepartementet har ett övergripande ansvar inom 
Regeringskansliet för ett antal multilaterala organisationer inom  
det finansiella området. Ansvaret omfattar Internationella 
Valutafonden (IMF), Världsbanken (IBRD), Parisklubben, 
Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska 
utvecklingsbanken (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB) 
och Europarådets utvecklingsbank (CEB).

Den ökade globala integrationen har inneburit att de 
multilaterala organisationerna kommit i blickfånget 
under senare år eftersom globala utmaningar behöver 
internationella lösningar. I vid mening är målen för de 
internationella finansiella institutionerna att:

 ▪ främja finansiell stabilitet i omvärlden, ett väl fungerande 
finansiellt system samt en fri världshandel.
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 ▪ verka för att det ekonomiska reformarbetet, såväl i 
industriländer som i tillväxtekonomier och i de fattigaste 
länderna, inriktas mot en hållbar utveckling och tillväxt.

 ▪ finansiera och på annat sätt stödja investeringar i 
angelägna projekt.

Varje institution har dock egna specifika målformuleringar som 
skiljer sig åt. Vissa institutioner är primärt inriktade på 
övergripande policyfrågor medan andra fokuserar på 
finansiering av enskilda projekt.

Målen för Finansdepartementet är att ha en aktiv roll i de 
internationella finansiella institutionerna och verka för att deras 
verksamhet når de uppställda målen. Detta krävs för att 
åstadkomma en ekonomisk och finansiell integration på global 
nivå vilket har i sin tur har en positiv effekt på svensk tillväxt.

Arbetet består till stor del i att förbereda svenska ståndpunkter i 
de frågor som avhandlas i finansinstitutionernas ledningsorgan. 
Finansdepartementet ansvarar därför för att samordna svenska 
ståndpunkter i ekonomiska, finansiella och utvecklingsfrågor. 
De gemensamma ståndpunkterna drivs sedan av 
Finansdepartementet i styrelsearbetet inom de internationella 
finansiella institutionerna.

Stöd till investeringar görs dels direkt genom finansiering och 
dels indirekt genom att bidra till att skapa förutsättningar för 
nya investeringar, t. ex genom skuldlättnader.

Flera av de multilaterala institutionerna ägnar sig 
huvudsakligen åt fattigdomsbekämpning i så kallade låg- och 
medelinkomstländer. Stöd till uppbyggnad av grundläggande 
infrastruktur och fungerande samhällsinstitutioner är centrala 
områden för arbetet i dessa länder.

Omvandlingen i övriga före detta planekonomier är en annan 
del av de internationella finansinstitutionernas arbete som 
Finansdepartementet prioriterat högt under senare år. De så 
kallade transitionsländerna är i fortsatt stort behov av 
omstrukturering och förnyelse av sina ekonomier.

Ytterligare en dimension av arbetet är att främja svenska 
företags export finansierad via institutionernas långivning. I 
detta ingår bland annat samråd med andra departement och 
organisationer kring främjandeinsatser i olika former. En 
stående ambition är att öka antalet svenska anställda vid 
institutionerna.
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IMF och G10
http://regeringen.se/sb/d/259

  IMF:s och Världsbankens årsmöten 2007
  Internationella valutafonden - en kort introduktion

Internationella valutafonden (IMF)
Internationella valutafonden (International Monetary Fund, 
IMF) bildades i Bretton Woods i USA 1944. Fonden har idag 
cirka 2 700 anställda och huvudkontoret ligger i Washington 
D.C., USA.

Fondens övergripande uppgift är att främja handel och tillväxt 
genom att verka för internationellt monetärt samarbete och 
finansiell stabilitet. IMF har den centrala rollen när det gäller att 
upprätthålla internationell finansiell stabilitet.

Tyngdpunkten i arbetet ligger på åtgärder för att förebygga 
finansiella kriser. Bland annat ger man länder råd om 
makroekonomisk politik och finansiella reformer. När kriser - 
trots det förebyggande arbetet - inträffar, måste dessa hanteras. 
IMF:s roll är då att bistå med finansiellt stöd för ekonomiska 
program inom ramen för samordnande stödinsatser från andra 
internationella organisationer (främst Världsbanken), länder 
och privata aktörer (främst banker och obligationsinnehavare).

IMF:s högsta beslutande organ är guvernörsstyrelsen, där varje 
medlemsland har en representant. Denna styrelse träffas dock 
bara en gång om året i sep/okt, då fondens årsmöte äger rum. 
Guvernörsstyrelsen har därför delegerat beslutsrätten i en rad 
frågor till exekutivstyrelsen.

De nordiska och de baltiska länderna har en gemensam 
representant i IMF:s exekutivstyrelse. Gemensamma nordisk-
baltiska ståndpunkter utarbetas därför i frågor som ska 
behandlas i valutafondens exekutivstyrelse. Från och med den 1 
januari 2008 innehas posten av Sverige för en tvåårsperiod. 
Jens Henriksson är utsedd från Sverige för att representera 
valkretsen. I denna samordning deltar ländernas centralbanker 
och Finansdepartement. Valkretsen har cirka 3,5 procent av 
rösterna i exekutivstyrelsen.

Inom IMF finns också en policyskapande kommitté, 
International Monetary and Financial Committee (IMFC), som 
består av en finansminister eller centralbankschef från varje 
land eller valkrets. Kommittén träffas dels vid årsmötet och dels 
vid vårmötena som brukar äga rum i april.

Tiogruppen (G10)
G10 bildades 1961 av tio industriländer. Gruppen består idag av 
elva länder, nämligen Belgien, Frankrike, Italien, Japan, 
Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland och USA.

Tiogruppen ska vid behov kunna ställa kompletterande 
finansiella resurser till IMF:s förfogande, när det föreligger 
särskilda hot mot den internationella finansiella stabiliteten. 
Gruppen diskuterar även frågor av gemensamt intresse i det 
internationella finansiella samarbetet. Finansdepartementet 
representerar, tillsammans med Riksbanken, Sverige i 
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Sysselsättning

http://regeringen.se/sb/d/5946

  Arbetsgrupp för fler i arbete
  EU:s sysselsättningsstrategi

Budgetpropositionen för 2008
Finansminister Anders Borg överlämnade Budgetpropositionen 
för 2008 till riksdagen den 20 september kl 10. 
Budgetpropositionen är regeringens förslag till budget för 
statens inkomster och utgifter följande budgetår. I 
budgetpropositionen gör regeringen satsningar för att minska 
utanförskapet och få fler i arbete. 
 ▪ Pressmeddelande: Budgetpropositionen 

2008 Fler i arbete - fler vägar tillbaka
 ▪ Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen 

för 2008
 ▪ Läs mer om förslagen i 

budgetpropositionen
 ▪ Webbutsändning: Presentation av 

budgetpropositionen 2008 Fler i arbete - 
fler vägar tillbaka
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Temasidor om tillväxt
Läs mer om hur sysselsättning och tillväxt hänger ihop.

Arbetsgrupp för fler i arbete
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  Kontakt

Den offentliga välfärden står inför stora utmaningar. En 
åldrande befolkning leder till ökade behov av offentlig service 
och samtidigt en svagare utveckling av skatteinkomsterna. 
Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka samtidigt som 
stora pensionsavgångar väntar inom offentliga sektorn. Fler 
personer behöver arbeta mer för att stärka finansieringen av den 
offentliga välfärden och säkra personalförsörjningen i offentlig 
verksamhet.

Finansdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att 
fördjupa analysen, lämna rekommendationer samt stimulera 
debatten om hur arbetsutbudet bland grupper med lägre 
arbetsutbud kan ökas. Det gäller särskilt ungdomar, personer 
med utländsk bakgrund och äldre. Arbetsgruppen leds av chefen 
för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.

RELATERAT
  Läs uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen
  Work shop 1 november 2005
  Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland 

personer med utländsk bakgrund
  Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till 

sysselsättning
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EU:s sysselsättningsstrategi
http://regeringen.se/sb/d/2530

  Process och metod
  Historik
  Bakgrund, syfte och mål
  Strategin och framtiden
  Dokument
  Medverkande

Det finns många framtida orosmoln på arbetsmarknaden. En 
växande andel äldre som ska försörjas är ett av dem. EU:s 
sysselsättningsstrategi är instrumentet för att nå målet om full 
sysselsättning. Vid Lissabontoppmötet 2000 upprättades målet 
om att 70 procent av den totala befolkningen i arbetsför ålder 
inom unionen ska vara sysselsatta år 2010.

Tanken med sysselsättningsstrategin är att EU:s medlemsstater 
ska dra lärdom av varandras erfarenheter och goda exempel och 
samarbeta för att skapa en hållbar och dynamisk 
arbetsmarknad. Om EU ska nå sina mål om full sysselsättning, 
bättre kvalitet och produktivitet i arbetet och förstärkt social och 
regional sammanhållning till 2010 krävs det fortsatta reformer i 
medlemsstaterna. 

År 2005 slogs tre övergripande prioriteringar fast 
inom ramen för sysselsättningsstrategin:

 ▪ att få in och behålla fler människor på arbetsmarknaden, 
öka arbetskraftsutbudet och modernisera de sociala 
trygghetssytemen

 ▪ att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga

 ▪ att öka investeringarna i humankapital genom bättre 
utbildning och färdigheter.
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Tillväxt

http://regeringen.se/sb/d/2540

  Tillväxt - vad, hur och varför?
  Tillväxtutveckling
  Samarbete i EU och internationellt

Budgetpropositionen för 2008
Finansminister Anders Borg överlämnade Budgetpropositionen 
för 2008 till riksdagen den 20 september kl 10. 
Budgetpropositionen är regeringens förslag till budget för 
statens inkomster och utgifter följande budgetår. I 
budgetpropositionen gör regeringen satsningar för att minska 
utanförskapet och få fler i arbete. 
 ▪ Pressmeddelande: Budgetpropositionen 

2008 Fler i arbete - fler vägar tillbaka
 ▪ Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen 

för 2008
 ▪ Läs mer om förslagen i 

budgetpropositionen
 ▪ Webbutsändning: Presentation av 

budgetpropositionen 2008 Fler i arbete - 
fler vägar tillbaka
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Tillväxt - vad, hur och varför?
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  Varför behövs ekonomisk tillväxt?
  Hur mäter man ekonomisk tillväxt?
  Vad leder till ekonomisk tillväxt?

Varför behöver vi tillväxt? Vad är det egentligen? Och hur 
åstadkommer man en högre tillväxt? På dessa sidor kan du läsa 
om...

Varför behöver vi tillväxt?
Här finns mer information om tillväxt och välfärd som är 
beroende av varandra. Du kan läsa om vad tillväxten används 
till men också att tillväxt inte får komma till stånd till vilket pris 
som helst.

Hur mäts tillväxt?
Här kan du läsa om hur tillväxt mäts i ekonomiska termer och 
att det inte är helt lätt att mäta ett lands välfärd.

Vad leder till tillväxt?
Visste du att det i princip finns två vägar till ökad tillväxt? Och 
att det krävs lite olika insatser om man 
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Hur mäter man ekonomisk tillväxt?
http://regeringen.se/sb/d/3914

  Att mäta och jämföra välstånd

Ekonomisk tillväxt kan mätas på olika sätt. Ett vanligt sätt att 
mäta ekonomisk tillväxt är genom att använda begreppet BNP, 
som betyder bruttonationalprodukt.

BNP kan mäta två saker
 1. hur mycket färdiga varor och tjänster som produceras i 

ett land under ett år. Då ger BNP en bild av den totala 
produktionen i ekonomin.

 2. vad produktionen används till. Vad gör vi med allt det 
som har producerats? Konsumerar vi det eller investerar 
vi det för framtiden. Då ger BNP en bild av den totala 
användningen i ett land.

Den totala användningen i landet är dock inte lika med den 
totala produktionen i samhället eftersom en viss del av det som 
används importeras från andra länder och en viss del av det som  
produceras exporteras utomlands. Man måste alltså ta hänsyn 
till nettoexporten (export minus import). Man kan då skriva att:

BNP = konsumtion + investeringar + export -import

När BNP ökar från ett år till ett annat brukar man ofta tala om 
att det är tillväxt i ekonomin. Med undantag för 1981 respektive 
perioden 1991-1993 har BNP ökat varje år sedan början av 1980-
talet. Den genomsnittliga BNP-tillväxten har sedan 1980 varit ca 
2 procent per år. Den genomsnittliga BNP-ökning som äger rum  
sett över en längre tidsperiod kan kallas för den långsiktiga eller 
trendmässiga tillväxttakten.

Om BNP ett antal år ökar mer än den långsiktiga tillväxttakten 
är det ett tecken på att det råder högkonjunktur. På 
motsvarande sätt råder det lågkonjunktur om BNP-tillväxten 
under ett antal år är lägre än den långsiktiga tillväxttakten. En 
konjunkturcykel kan, enkelt uttryckt, ses som den tid det tar 
innan ekonomin passerat både en högkonjunktur och en 
lågkonjunktur.

Någon enhetlig definition på hur lång en konjunkturcykel är 
finns inte men en normal konjunkturcykel brukar vara mellan 
5-10 år. Om BNP antingen minskar eller om tillväxttakten 
sjunker kraftigt under en period brukar man tala om att 
ekonomin befinner sig i recession. Någon enhetlig svensk 
definition av en recession finns inte men den negativa tillväxten 
under 1991-1993 tyder på att ekonomin var i recession i början 
av 90-talet. I USA antas ekonomin vara i recession om BNP 
minskat under minst två kvartal i följd.
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Vad leder till ekonomisk tillväxt?
http://regeringen.se/sb/d/3922

  Hur kan tillväxten påverkas?

Det finns i princip två vägar till ökad tillväxt. Genom 
att öka antalet arbetade timmar och genom att 
producera mer per timme.
Det finns flera anledningar till att BNP ökar, dvs. att vi får 
tillväxt i ekonomin. Om fler varor eller tjänster ska produceras 
krävs antingen:

 ▪ mer insatser av s.k. produktionsfaktorer för att kunna 
producera de varor och tjänster som efterfrågas

 ▪ att en viss mängd produktionsfaktorer används 
effektivare

En ökad insats av arbete åstadkoms genom att befolkningen 
ökar och genom att fler söker arbete eller arbetar fler timmar.

Antalet maskiner och byggnader ökar genom de investeringar 
som görs för att bygga ut eller modernisera 
produktionsapparaten.

Den ökade produktion som uppkommer när en viss mängd 
produktionsfaktorer används effektivare brukar kallas 
produktivitet. Produktiviteten i ekonomin ökar genom att den 
tekniska utvecklingen går framåt. Hur mycket produktion som 
åstadkoms per arbetad timme är ett mått på 
arbetsproduktiviteten.

Öka antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar i ekonomin beror dels av hur 
många personer som arbetar, dels av hur många timmar var och 

en arbetar. Arbetsinsatsen beror på hur stor del av den totala 
befolkningen som är i arbetsför ålder (oftast mellan 16-64 år) 
och hur många personer av dessa som faktiskt arbetar.

Öka produktionen per timme (arbetsproduktiviteten)
Om varje person som arbetar kan producera mer per arbetad 
timme ökar arbetsproduktiviteten. Arbetsproduktiviteten kan 
öka till exempel på grund av ny teknik, modernare maskiner 
eller effektivare tillverkningsprocesser. Det finns en stark 
koppling mellan investeringar och arbetsproduktivitet eftersom 
den nya tekniken ofta finns inbyggd i de investeringar som görs. 
Det är därför svårt att skilja på om tillväxten beror på 
investeringen (den nya maskinen) eller på den ökade 
arbetsproduktiviteten som den nya tekniken i maskinen ger.
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Vad är produktionsfaktorer?
Med produktionsfaktorer avses oftast arbetskraft, maskiner, 
råvaror och byggnader men kan också avse finansiellt kapital 
eller humankapital, dvs. arbetskraftens kompetens.
  
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Tillväxtutveckling

http://regeringen.se/sb/d/3923

  Tillväxten i Sverige fram till idag
  Bedömningar av den framtida tillväxten framöver

Hur har tillväxten i Sverige utvecklats från 1970-talet fram till 
idag och hur ser tillväxten ut jämfört med andra länder? Vad 
finns det för bedömningar av Sveriges framtida tillväxt?

Tillväxten fram till idag
Här kan du läsa om hur tillväxten, arbetsinsatsen och 
produktiviteten utvecklats historiskt och jämfört med andra 
länder.

Utveckling framöver
Här kan du läsa om den senaste prognosen och kalkylen som 
regeringen gör för tillväxten de närmaste åren. Dessutom kan 
du läsa om Långtidsutredningen och dess bedömningar för 
tillväxten fram till år 2020.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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Samarbete i EU
http://regeringen.se/sb/d/3924

  OECD

Den internationella ekonomiska utvecklingen påverkar Sveriges 
tillväxtförutsättningar. Sverige är en liten och öppen ekonomi 
som är exportberoende. En stor del av vår export går till EU. Det 
internationella arbetet för tillväxt är därför viktigt. EU-
samarbetet kring ekonomisk politik är särskilt utvecklat. Det är 
viktigt att EU-länderna har väl fungerande ekonomier och att 
svenska företag kan konkurrera på lika villkor. Utvecklingen i 
Sverige berör på samma sätt de andra EU-ländernas tillväxt, 
sysselsättning och välfärd.

EU:s inre marknad gör att EU-ländernas ekonomier är nära 
sammankopplade. Den ekonomiska politiken i ett EU-land 
påverkar indirekt andra EU-länder. Medlemsländerna har 
därför utvecklat ett instrument för att samordna den 
ekonomiska politiken. Instrumentet kallas för de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Dessa behandlar till 
exempel EU-ländernas budgetpolitik, sysselsättningspolitik och 
ekonomiska reformer.

EU:s tillväxtstrategi
Sedan år 2000 strävar EU efter att bli världens mest dynamiska 
och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi, med 
hållbar ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb samt ökad social 
sammanhållning. Strategin för att uppnå detta mål till år 2010 
kallas för Lissabonstrategin, uppkallad efter den stad där 
beslutet om strategin fattades. Strategin är bred och innefattar 
åtgärder på många olika områden såsom konkurrens och inre 

marknad, sysselsättning, forskning, innovation, social 
sammanhållning och miljö. 

Sunda offentliga finanser
Ordning och reda i de offentliga finanserna är en 
grundförutsättning för långsiktig tillväxt. Sunda offentliga 
finanser ger utrymme för lägre räntor och skapar förtroende så 
att företagen vill investera och hushållen vågar konsumera. 
Budgetdisciplin är en viktig del av den ekonomiska politiken 
som har en stor påverkan på de andra EU-länderna. Därför 
finns det gemensamma regler för budgetpolitiken som är 
bindande. Reglerna finns fastlagda i den s.k. stabilitets- och 
tillväxtpakten. 

Samarbete om sysselsättning
Ett annat område som EU samarbetar om är sysselsättning (den 
s.k. sysselsättningsstrategin). Samarbetet består av 
gemensamma mål, riktlinjer, diskussioner och utbyte av goda 
exempel. Tanken med sysselsättningsstrategin är att 
medlemsländerna ska dra lärdom av varandras erfarenheter och 
samarbeta för att skapa en hållbar och dynamisk 
arbetsmarknad.

Ekonomiska reformer
Förverkligandet av den inre marknaden i EU är ett sätt att 
uppnå målet om högre tillväxt. Med den inre marknaden menas 
fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital inom EU. 
Ett viktigt led i förverkligandet av den inre marknaden är väl 
fungerande varu, tjänste- och kapitalmarknader med hög 
konkurrens.

Inom EU samarbetar man om ekonomiska reformer för att 
utveckla marknaderna genom att följa upp framsteg och utbyta 
goda exempel. 
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EU:s inre marknad
Sedan 1993 benämns den enhetliga marknad som EU-länderna 
utgör, efter att handelshindren mellan dem blivit undanröjda, 
för den inre marknaden. Detta innebär att det inom EU råder fri 
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, de s.k. fyra 
friheterna. 

RELATERAT
  Läs om EU:s tillväxtstrategi - Lissabonstrategin
  Läs om EU:s sysselsättningsstrategi

Regelförenkling på 
Finansdepartementet

http://regeringen.se/sb/d/9105

  Finansdepartementets viktigaste åtgärder

Finansdepartementet har i stora drag följande ansvars- 
och regelområden som berör förenkling för företag:

 ▪ Skatt m.m.

 ▪ Tull

 ▪ Finansmarknad

 ▪ Statistik

 ▪ Offentlig upphandling

 ▪ Spel- och lotterifrågor

 ▪ Förvaltningspolitiska frågor

 ▪ Bostadsfrågor

Finansdepartementet svarar för cirka 20 procent av 
det totala regelbeståndet.

Finansdepartementets arbetsplan omfattar i grova drag totalt 
150 pågående och planerade åtgärder. Bland åtgärderna finns 
både stort och smått och tungpunkten ligger i åtgärderna på 
skatt- och tullområden. I arbetsplanen anges endast några 
exempel.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Anders Borg

http://regeringen.se/sb/d/2504/a/40678
http://regeringen.se/sb/d/2504/a/40678
http://regeringen.se/sb/d/2530/a/13792
http://regeringen.se/sb/d/2530/a/13792
http://regeringen.se/sb/d/9105
http://regeringen.se/sb/d/9105
http://regeringen.se/sb/d/9107
http://regeringen.se/sb/d/9107
http://regeringen.se/sb/d/7418
http://regeringen.se/sb/d/7418


ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Regeringens handlingsplan för regelförenkling - en 
redovisning av det första steget
Läs mer om regeringens arbete med regelförenklingar

  Regeringens handlingsplan för regelförenklingar

Fusk

http://regeringen.se/sb/d/6105

  Åtgärder mot bidragsfusk
  Åtgärder mot skattefusk

Skattebrott och bidragsbrott urholkar välfärden. Det pågår 
därför ett arbete för att bekämpa bedrägerier med skatter, 
bidrag och ersättningar.

Pressträff om regeringens fortsatta arbete mot skatte- 
och bidragsfusk
Anders Borg, Cristina Husmark Pehrsson och Mats Odell höll en 
pressträff tisdagen den 18 december, för presentation av 
regeringens fortsatta arbete mot skatte- och bidragsfusk. 
 ▪ Se pressträffen i efterhand
 ▪ Lagrådsremiss: Underrättelseskyldighet 

vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen

 ▪ Dir. 2007:176: Bidragsspärr
 ▪ Dir. 2007:177: Enhetligare regler om 

återkrav
 ▪ Läs mer om åtgärder mot skatte- och 

bidragsfusk

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet
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Ekonomin i siffror
http://regeringen.se/sb/d/2536

  Prognoser
  Finansiella indikatorer

I ekonomin i siffror hittar du Finansdepartementets prognoser 
över den ekonomiska utvecklingen som uppdateras två gånger 
per år, i samband med den ekonomiska vårpropositionen och 
budgetpropositionen. Du hittar även finansiella indikatorer som  
uppdateras varje dag.
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Sjukvård, hälsa, sociala 
frågor,socialförsäkring

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring. 
http://wimnell.com/omr353g16.pdf 
(61+641+643+647+649+657+658+7951
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Sjukvård, hälsa, sociala 
frågor,socialförsäkring

http://regeringen.se/sb/d/1595

           Barnpolitik
  Ekonomisk familjepolitik
  Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
  Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  Folkhälsa
  Handikappolitik
  Hälso- och sjukvård
  Socialtjänstpolitik
  Tandvård
  Äldrepolitik
  Sociala frågor i EU
    
Ämnet Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar 
tillhör välfärdspolitikens kärna. Det rymmer frågor som rör 
människors ekonomiska trygghet, sociala tjänster, hälso- och 
sjukvård, främjande av hälsa samt barns och 
funktionshindrades rättigheter. Socialdepartementet ansvarar 
för hela ämnesområdet.

Lagrådsremissen Jämställdhetsbonus - familjepolitisk 
reform lämnad till Lagrådet
Lagrådsremissen innehåller förslag om jämställdhetsbonus. 
Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med 
föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon 
arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. 
Reformen underlättar även för föräldrar av samma kön att 

fördela föräldraledigheten jämlikt. Bestämmelserna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2008. 
 ▪ Lagrådsremiss: Jämställdhetsbonus - 

familjepolitisk reform
  
Lagrådsremiss om åtgärder mot missbruk av tillfällig 
föräldrapenning lämnad till Lagrådet
Lagrådsremissen innehåller förslag om att en förälder för rätt 
till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt 
tolv år ska styrka med intyg eller på annat sätt visa att barnet 
har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem 
eller skola. Sådant intyg ska utfärdas av den förskola, det 
familjedaghem, det fritidshem eller den skola där barnet 
normalt vistas. Detta gäller oavsett om den verksamhet som 
barnet vistas i har enskild eller offentlig huvudman. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. 
 ▪ Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk 

av tillfällig föräldrapenning
 ▪ Artikel: Barns frånvaro måste intygas
 ▪ Pressmeddelande: Intyg vid vård av sjukt 

barn
  
Carola Lemne blir ordförande i Systembolaget 
Vid Systembolagets årsstämma 2008 kommer Carola Lemne att 
nomineras till ny styrelseordförande. Hon är legitimerad läkare, 
medicine doktor och docent. Sedan 2008 är hon vd och 
koncernchef i Praktikertjänst AB och har tidigare bland annat 
varit vd för Danderyds sjukhus.
 ▪ Pressmeddelande: Styrelsenominering i 

Systembolaget
  
Maria Larsson invigningstalar hos Svenskt 
demenscentrum
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson invigningstalar vid 

http://regeringen.se/sb/d/1595
http://regeringen.se/sb/d/1595
http://regeringen.se/sb/d/1919
http://regeringen.se/sb/d/1919
http://regeringen.se/sb/d/1924
http://regeringen.se/sb/d/1924
http://regeringen.se/sb/d/1950
http://regeringen.se/sb/d/1950
http://regeringen.se/sb/d/1942
http://regeringen.se/sb/d/1942
http://regeringen.se/sb/d/1888
http://regeringen.se/sb/d/1888
http://regeringen.se/sb/d/1928
http://regeringen.se/sb/d/1928
http://regeringen.se/sb/d/1938
http://regeringen.se/sb/d/1938
http://regeringen.se/sb/d/1946
http://regeringen.se/sb/d/1946
http://regeringen.se/sb/d/10161
http://regeringen.se/sb/d/10161
http://regeringen.se/sb/d/1954
http://regeringen.se/sb/d/1954
http://regeringen.se/sb/d/9892
http://regeringen.se/sb/d/9892
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98266
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98266
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98266
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98266
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98239
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98239
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98239
http://regeringen.se/sb/d/10056/a/98239
http://regeringen.se/sb/d/10049/a/98230
http://regeringen.se/sb/d/10049/a/98230
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98246
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98246
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98246
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98246
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98197
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98197
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98197
http://regeringen.se/sb/d/10220/a/98197


Svenskt demenscentrum fredagen den 15 februari i 
Äldreforskningens hus i Stockholm. H.M. Drottning Silvia är på 
plats och inviger det nya nationella kompetenscentrumet.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utsett Stiftelserna 
Silviahemmet och Stockholms läns Äldrecentrum till Nationellt 
Kompetenscentrum för demensfrågor. 
 ▪ Pressinbjudan: Maria Larsson 

invigningstalar hos Svenskt 
demenscentrum

  Regeringens nya ANT-sekretariat är tillsatt 
  Promemorian Från sjukersättning till arbete ut 

på remiss 
  Utredning om vistelsebegreppet i 

socialtjänstlagen
  Socialministern skriver om vårdgarantin i DN 

Debatt 

Pressmeddelanden

  Intyg vid vård av sjukt barn 

  Styrelsenominering i Systembolaget 

  Maria Larsson invigningstalar hos Svenskt 
demenscentrum 

  Cristina Husmark Pehrsson besöker Jämtland 

  Maria Larsson besöker ETAC i Anderstorp 

  Ny utredning om det så kallade vistelsebegreppet 

  Regeringens nya ANT-sekretariat är tillsatt 

  Alla pressmeddelanden

Senaste publikationer

  Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning 
  Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform 

  Från sjukersättning till arbete 
  Alla publikationer

Tandvårdsreform 2008

Läs mer om innehållet i reformen som träder i kraft 1 juli 2008.
ANT-samordning

En ny samordningsfunktion för alkohol-, narkotika-, dopnings- 
och tobakspolitiken från den 1 januari 2008.
Sociala rådet

Ett nytt råd som ska samla aktuell kunskap inom det sociala 
området från den 1 januari 2008.
Remissvar psykiatri

Samtliga remissvar på huvudbetänkandet Ambition och ansvar 
(SOU: 2006:10) samt delbetänkande Vård och stöd till psykiskt 
störda lagöverträdare (SOU 2006:91).
EU:s hälsoportal

Information om hälsa till medborgare, patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal i hela Europa
Allmänna Arvsfondens webbplats
Allmänna arvsfondens medel delas ut till verksamhet av ideell 
karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Göran Hägglund
  Maria Larsson
  Cristina Husmark Pehrsson
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Barnpolitik
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  Mål och myndigheter
  FN-konventionen om barnets rättigheter
  FN:s handlingsplan En värld som passar barn
  Strategi för att förverkliga barnkonventionen
  Samordning av barnkonventionsfrågor
  Handlingsplan mot sexuell exploatering av barn
  Könsstympning av flickor
  Omskärelse av pojkar
  Internationella adoptioner
  Publikationer barnpolitik

Varje flicka och pojke upp till 18 år har särskilda rättigheter. 
Barn är kompetenta individer som ska respekteras och vara 
delaktiga i beslut som rör dem. De ska kunna vara trygga och ha 
möjlighet att utvecklas. Regeringens barnpolitik är en politik för 
barnets rättigheter och syftar till att genomföra FN:s konvention 
om barnets rättigheter - barnkonventionen. 

I oktober 2007 rapporterade regeringen till FN:s 
barnrättskommitté om hur arbetet går med att genomföra 
konventionen i Sverige. Ett allvarligt brott mot barns 
grundläggande rättigheter är när de exploateras sexuellt. I 
december presenterade regeringen en uppdaterad 
handlingsplan för att motverka detta. 

Handlingsplan mot sexuell exploatering av barn
Den 19 december 2007 beslutade regeringen en uppdaterad 
handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Den innehåller 
tio nya åtgärder för att motverka den sexuella exploateringen av 
barn i Sverige och världen. Dessutom beskriver den vad som 
redan görs av såväl offentlig, privat som frivillig sektor, både i 
och utanför Sverige.

Bättre skydd för barns rättigheter i Sverige
De senaste åren har det skett tydliga förbättringar i Sverige av 
barns rättigheter. Frågor kring barns rättigheter möter större 
intresse, flera nya lagar ger ökat skydd för utsatta barn och 
åtgärder som nya familjecentraler och en ungdomsmottagning 
på Internet ger både barn och föräldrar stöd i viktiga frågor. Det 
framgår av regeringens rapport om barnkonventionens 
genomförande i Sverige 2002-2007 som i oktober 2007 
lämnades till FN:s barnrättskommitté i Genève.
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  Läs mer om handlingsplanen mot sexuell exploatering av 
barn

  Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - 
Fullständig version

  Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - En 
sammanfattning

  Pressmeddelande: Bättre skydd för barns rättigheter i 
Sverige

http://regeringen.se/sb/d/1919
http://regeringen.se/sb/d/1919
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/88009
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/88009
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94051
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94051
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/14658
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/14658
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/93957
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/93957
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/14691
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/14691
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/72859
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/72859
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/91375
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/91375
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/91371
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/91371
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/19737
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/19737
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/13784
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/13784
http://regeringen.se/sb/d/7473
http://regeringen.se/sb/d/7473
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/1919/a/94058
http://regeringen.se/sb/d/8451/a/88989
http://regeringen.se/sb/d/8451/a/88989
http://regeringen.se/sb/d/8451/a/88989
http://regeringen.se/sb/d/8451/a/88989
http://regeringen.se/sb/d/8450/a/92382
http://regeringen.se/sb/d/8450/a/92382
http://regeringen.se/sb/d/8450/a/92382
http://regeringen.se/sb/d/8450/a/92382
http://regeringen.se/sb/d/9644/a/89556
http://regeringen.se/sb/d/9644/a/89556
http://regeringen.se/sb/d/9644/a/89556
http://regeringen.se/sb/d/9644/a/89556


Ekonomisk familjepolitik
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  Budget 2008 ekonomisk familjepolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Försäkringar och förmåner
  Barnbidrag
  Bostadsbidrag
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Nya förslag som ger möjlighet till mer tid med små barn. 
Regeringen vill att familjepolitiken ska stärka föräldrars makt 
över sin livssituation och öka familjernas valfrihet. 
Familjepolitiken bör underlätta för föräldrar att kombinera 
yrkesliv med familjeliv, genom förbättrade möjligheter för båda 
föräldrarna att delta i arbetslivet och ta hand om barnen när de 
är små.

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Lagrådsremissen lämnades till Lagrådet den 15 februari 2008. 
Lagrådsremissen innehåller förslag om att en förälder för rätt 
till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt 
tolv år ska styrka med intyg eller på annat sätt visa att barnet 

har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem 
eller skola. Sådant intyg ska utfärdas av den förskola, det 
familjedaghem, det fritidshem eller den skola där barnet 
normalt vistas. Detta gäller oavsett om den verksamhet som 
barnet vistas i har enskild eller offentlig huvudman.

Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
Lagrådsremissen lämnades till Lagrådet den 15 februari 2008. 
Lagrådsremissen innehåller förslag om jämställdhetsbonus. 
Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med 
föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon 
arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. 
Reformen underlättar även för föräldrar av samma kön att 
fördela föräldraledigheten jämlikt. Bestämmelserna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2008.

Vårdnadsbidrag
En promemoria om vårdnadsbidrag från Socialdepartementet 
har varit ute på remiss. Remisstiden för förslaget gick ut den 21 
januari 2008. Därefter sker remissammanställning. 
Propositionen ska lämnas till riksdagen våren 2008. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Bland remissinstanserna 
finns bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Den nya lagen som föreslås ger kommunerna en möjlighet att 
införa vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag kan man söka för barn 
som fyllt 1 år men inte 3 år och som är folkbokfört i den aktuella 
kommunen.

De två övriga delarna i den familjepolitiska reformen som 
presenteras senare är barnomsorgspeng och ökat pedagogiskt 
inslag i förskolan.
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Socialförsäkringen
http://regeringen.se/sb/d/1960
 • Prisbasbelopp
 • Socialförsäkringsförmåner i EU
 • Felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen
 • Förslag om socialförsäkringsnämnderna
 • Förslag om försäkringsdelegationer och bilstöd
 • Vissa regler om ränta i samband med

Socialförsäkringen
Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer. Socialförsäkringen 
administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringen ska ge 
ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, vid ålderdom och till 
barnfamiljer. Den svenska socialförsäkringen är individbaserad och 
ger ersättning för den inkomst man förlorar när man av olika 
anledningar, till exempel sjukdom och vård av barn, inte kan försörja 
sig genom eget arbete. 

Inom socialförsäkringen finns både generella och inkomstprövade 
bidrag. Generella bidrag utbetalas med samma belopp för alla, till 
exempel barnbidrag och bidrag vid adoptioner. Bidrag som prövas mot 
inkomsten är bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer samt 
underhållsstödets utfyllnadsbelopp. 

Socialförsäkringens administrationSocialförsäkringen administreras 
av Försäkringskassan. Varje år görs cirka 60 miljoner utbetalningar 
från socialförsäkringen till enskilda. Antalet anställda på 
Försäkringskassan är cirka 16 000 
personer.Premiepensionsmyndigheten (PPM) ansvarar för 
administrationen när det gäller premiepensione
Visa ordförklaringar
Faktablad: Den svenska socialförsäkringen
Försäkringskassans webbplats
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Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och handikapp
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  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Arbetsskadeförsäkringen
  Sjukersättning/aktivitetsersättning
  Sjukpenning och sjuklön
  Socialförsäkringen
  Obligatorisk rehabiliteringsutredning tas bort
  Mål och myndigheter
  Publikationer sjukdom och handikapp

Sjukförsäkringen måste bli mer förutsägbar och ge bättre 
drivkrafter för återgång i arbete. Ju längre en sjukskrivning 
pågår, desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne kan 
komma tillbaka till arbete. Det är därför särskilt viktigt med 
tidiga insatser. Regeringen presenterade i budgetpropositionen 
2008 ett samlat åtgärdspaket för att få en väl fungerande 
sjukförsäkring.

Från sjukersättning till arbete
I promemorian som sänds ut på remiss föreslås åtgärder som 
ska underlätta för personer med icke tidsbegränsad 
sjukersättning att komma tillbaka till arbete. Förslaget, 
särskilda regler med steglös avräkning, innebär till exempel att 
en person med sjukersättning kan tjäna 41 000 kronor per år 
utan att sjukersättningen minskas. Promemorian är framtagen 
av en arbetsgrupp på Socialdepartementet.

Förslaget kommer att vara på remiss till den 16 april 2008. 
Sedan görs en sammanställning av inkomna remissvar. En 
proposition ska lämnas till riksdagen senare i vår. De nya 
reglerna föreslås börja tillämpas den 1 januari 2009.

Rehabiliteringskedjan
Den nuvarande processen för att pröva en persons 
arbetsförmåga har visat sig vara långsam och passiviserande. En 
rehabiliteringskedja med preciserade tidsgränser införs. 
Insatser ska göras snarast möjligt. Arbetsgivarnas ansvar ska 
samtidigt tydliggöras. Promemorian om rehabiliteringskedjan 
är en vidareutveckling av förslagen och den är framtagen av en 
arbetsgrupp på Socialdepartementet.

Remisstiden gick ut den 11 februari 2008. Därefter görs en 
sammanställning av inkomna remissvar. Propositionen kommer 
att lämnas till riksdagen under våren och förslagen föreslås 
börja gälla den 1 juli 2008.

Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd 
sjukpenning
Enligt förslaget ska sjukpenning endast i undantagsfall kunna 
betalas ut i längre tid än 12 månader, exempelvis för personer 
som genomgår medicinsk behandling för mycket allvarliga 
sjukdomstillstånd. Om arbetsförmågan efter ett års 
sjukskrivning är fortsatt nedsatt men inte är stadigvarande 
nedsatt ska förlängd sjukpenning kunna betalas ut.

Remisstiden gick ut den 11 februari 2008. Därefter görs en 
sammanställning av inkomna remissvar. Propositionen kommer 
att lämnas till riksdagen under våren och förslagen föreslås 
börja gälla den 1 juli 2008.

http://regeringen.se/sb/d/1950
http://regeringen.se/sb/d/1950
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/88164
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/88164
http://regeringen.se/sb/d/9375
http://regeringen.se/sb/d/9375
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12929
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12929
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12932
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12932
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12933
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/12933
http://regeringen.se/sb/d/2388
http://regeringen.se/sb/d/2388
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/79060
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/79060
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/94142
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/94142
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/14807
http://regeringen.se/sb/d/1950/a/14807


ANSVARIGT STATSRÅD
  Cristina Husmark Pehrsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Frågor och svar om från sjukersättning till arbete
  Frågor och svar om rehabiliteringskedjan
  Frågor och svar om ettårsgräns för sjukpenning och 

införande av förlängd sjukpenning
  PM Från sjukersättning till arbete
  PM Införande av en rehabiliteringskedja
  PM Ettårsgräns för sjukpenning och införande av 

förlängd sjukpenning

LADDA NER
  Rehabiliteringskedjan (pdf 1,8 MB)
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Ekonomisk trygghet vid ålderdom
http://regeringen.se/sb/d/1942

  Budget 2008 ekonomisk trygghet vid ålderdom
  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
  Efterlevandepension
  Reformerade pensionssystemet
  Inkomstpension
  Premiepension
  Garantipension
  Socialförsäkringen
  Propositionen Vissa pensionsfrågor
  Förslag om beslut om pensionsgrundande inkomst
  Publikationer ekonomisk trygghet vid ålderdom

Sverige har ett modernt och politiskt stabilt pensionssystem 
som automatiskt följer den ekonomiska och demografiska 
utvecklingen. Det ger en långsiktig trygghet oavsett utveckling 
där kostnaden för de inkomstbaserade pensionerna inte riskerar 
att vältras över på kommande generationer. Därmed har vi ett 
system som även ger goda förutsättningar att långsiktigt klara 
grundtryggheten på ett acceptabelt sätt

Bakgrund
Pensionssystem bygger på en mycket lång intjänandetid och en 
utbetalningstid som sträcker sig över ett par decennier och 
påverkar därmed individen under hela den förvärvsaktiva tiden. 
För pensionssystemet är trygghet, förutsägbarhet och 
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långsiktighet nyckelord. Det är därför av stort värde för de 
försäkrade att pensionssystemet vilar på en bred 
överenskommelse så att spelreglerna inte ändras vid ett 
regeringsskifte. Förutom detta faktum krävs att allmänheten 
också är övertygad om såväl den politiska som den finansiella 
stabiliteten och agerar utifrån detta. Först då kan vi dra fullt ut 
nytta av ett stabilt pensionssystem och dess inbyggda drivkrafter  
till arbete. Det är därför väsentligt att omsorgsfullt vårda 
pensionsöverenskommelsen och att också tydligt markera att 
pensionsreformen långsiktigt ligger fast.

Pensionssystemet är konstruerat för att stimulera arbete. Mest 
tydligt gör detta sig gällande i livsinkomstprincipen, som 
innebär att hela livets inkomster ger pensionsrätt och påverkar 
pensionens storlek. Det ger en tydlig signal om att mer arbete 
ger mer pension, men också att det endast är deklarerade 
inkomster som ger pension. På detta sätt motverkas skattebrott. 
Kopplingen mellan arbete och pension är också tydlig genom 
följsamhetsindexeringen, dvs. att uppräkningen av pensionerna 
följer den ekonomiska utvecklingen i samhället. Det är 
nödvändigt i ett finansiellt autonomt system, men också logiskt 
eftersom det endast är arbete och tillväxt som långsiktigt kan 
bära ett pensionssystem. Regeringens satsning på sysselsättning 
och tillväxt kommer därför pensionärerna till del genom en 
bättre uppräkning av pensionerna.

Politikens inriktning
Pensionssystemet påverkar oss under en stor del av livet, först 
genom att vi tjänar in pensionsrätter under den förvärvsaktiva 
tiden och sedan genom att pensionen under pensionstiden är 
den huvudsakliga inkomstkällan. För tilltro till 
pensionssystemet och för att det ska finnas en rimlig pension 
även åtskilliga decennier framåt krävs dels ett finansiellt stabilt 
system som håller oavsett förändringar i omvärlden, dels stabila  
spelregler. Men det är också viktigt att reglerna inte i någon 

väsentlig del förändras. Annars är risken stor för att människors 
livsval påverkas av osäkerhet om den framtida inkomsten. 
Centralt för politiken är därför att pensionsöverenskommelsen 
ligger fast och att signalerna om detta är tydliga.

Poltikens omfattning
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattar 
inkomstpensionssystemet (inkomstpension och tilläggspension) 
och premiepensionssystemet (premiepension).

Politikområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom delas in i två 
verksamhetsområden: Ersättning vid ålderdom där 
garantipension till ålderspension, bostadstillägg till pensionärer 
samt äldreförsörjningsstöd ingår, och Ersättning vid dödsfall 
som omfattar efterlevandepension till vuxna dvs. 
omställningspension, änkepension, särskild efterlevande 
pension och garantipension till dessa förmåner.

Målet för politikområdet är att "personer med låg eller ingen 
inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat 
grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt 
stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall".

Myndigheter och övriga organ
Till politikområdet hör myndigheten Försäkringskassan.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Cristina Husmark Pehrsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om Socialdepartementets budget 2008

EXTERNA LÄNKAR
  Försäkringskassans webbplats
  Premiepensionsmyndighetens webbplats

http://regeringen.se/sb/d/7474
http://regeringen.se/sb/d/7474
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/7998
http://regeringen.se/sb/d/7998
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.ppm.nu/
http://www.ppm.nu/


Propositionen Vissa pensionsfrågor
http://regeringen.se/sb/d/8306

  Garantipension
  Efterlevandepension och änkepension
  Bostadstillägg
  Särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
  Pensionsgrundande inkomst

Den 19 december lämnade regeringen propositionen Vissa 
pensionsfrågor (prop.2006/07:29) till riksdagen. Syftet är bland 
annat att förenkla pensionsregler för såväl berörda pensionärer 
som för Försäkringskassan. Propositionen beslutades av 
riksdagen den 14 mars 2007.

Förslaget om justerade regler för beräkning av garantipension i 
vissa fall innebär en förenkling för de berörda pensionärerna 
och för Försäkringskassan. Vid beräkning av garantipension för 
personer som haft sjukersättning, särskild efterlevandepension 
eller änkepension föreslås en administrativ förenkling. Den 
föreslagna ändringen är till fördel för den försäkrade eftersom 
förändringen i vissa fall kan ge en högre garantipension från 65 
år för de berörda pensionärerna.Förslaget innebär dessutom en 
förenklad administration för Försäkringskassan.

Inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension ska inte 
omfattas av reglerna för den automatiska balanseringen. I 
propositionen föreslås även att kvinnor som fyllt 65 år och får 
både änkepension och ålderspension ska det 
ålderspensionsbelopp som samordnas med änkepensionen 
beräknas enligt balansindex för de år ett sådant index har 
fastställts.

När taxeringsvärde på fritidsfastigheter eller bostadsbidrag 
ändras ska det vara tillåtet för Försäkringskassan att göra 
automatiska omräkningar av bostadstillägg till pensionärer 
(BTP) utan att först meddela pensionärerna.

Vid inkomstprövning för särskilt bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd ska inkomster beskattade i utlandet tas 
upp efter avdrag för skatt som om inkomsterna skulle ha tagits 
upp för beskattning i Sverige. Detta för att det ska bli 
likabehandling av svenska och utländska inkomster och det 
gynnar dessutom de försäkrade.

Regeringen gör slutligen den bedömningen att reglerna i lagen 
om inkomstgrundad ålderspension om fastställande av 
pensionsgrundande inkomst vid retroaktiva utbetalningar som 
sträcker sig över fler år än utbetalningsåret inte bör ändras.
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Folkhälsa
http://regeringen.se/sb/d/1888

 Budget 2008 folkhälsopolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Mål för folkhälsan
  Samordning av alkohol, narkotika, dopning & 

tobak
  Narkotika
  Alkohol
  Dopning
  Spelberoende
  Tobak
  Matvanor och fysisk aktivitet
  Smittsamma sjukdomar
  EU:s hälsostrategi och folkhälsoprogram
  Hållbar utveckling och folkhälsa
  Hälsoforum - Sydafrika och Sverige i samarbete
  Publikationer folkhälsa

Folkhälsopolitikens mål
Målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

Politikens inriktning
Folkhälsopolitiken syftar till att skapa förutsättningar för en god 
hälsa i hela befolkningen. Regeringen menar att det offentliga 
kan och bör på en mängd olika sätt bidra till att skapa goda 
villkor för människors hälsa, men att det bör ske på ett sådant 

sätt att individen uppmuntras att ta ansvar för sin egen 
hälsoutveckling. Det civila samhällets kompetens och 
engagemang i folkhälsoarbetet bör tas tillvara.

Att ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa är 
särskilt angeläget för barn och unga. Trygga och goda 
uppväxtvillkor skapar grunden för en god hälsa bland barn och 
unga och bidrar till en god hälsa under hela livet. Eftersom 
föräldrarna är de viktigaste personerna för barnens utveckling 
är det angeläget att de erbjuds det stöd som de behöver för att 
utöva sitt föräldraskap på bästa möjliga sätt.

Valet av livsstil har stor betydelse för hälsan. Ofta samverkar 
goda respektive skadliga livsstilar. Det är därför angeläget med 
en folkhälsopolitik som utgår från hur olika livsstilsmönster ser 
ut. Politiken bör alltså inte fokusera på en riskfaktor i taget utan 
i stället utgå från hur riskerna samverkar.

Folkhälsopolitiken har betydelse för regeringens övergripande 
mål om att skapa förutsättningar för fler jobb och därigenom 
förhindra att människor står utanför arbetsmarknaden. Arbetet 
för en god folkhälsa bidrar till att minska utanförskapet. En god 
hälsa minskar risken att drabbas av arbetslöshet och därmed 
följande utanförskap. 

Politikens omfattning
Inom politikområdet finns ett särskilt ansvar för insatser som 
syftar till att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande 
levnadsvanor i befolkningen. Hit hör till exempel insatser för att 
förhindra alkoholskador och narkotikamissbruk, minska 
tobaksbruket och skadeverkningarna av överdrivet spelande 
samt insatser för att främja fysisk aktivitet, goda matvanor samt 
sexuell och reproduktiv hälsa. Även smittskydd och hälsoskydd 
ingår i politikområdet.
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Myndigheter och andra organ
Till politikområdet hör myndigheterna Statens folkhälsoinstitut 
(FHI), Smittskyddsinstitutet (SMI), Alkohol- och 
läkemedelssortimentsnämnden samt det statligt ägda bolaget 
Systembolaget AB.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om Socialdepartementets budget 2008

EXTERNA LÄNKAR
  Alkohol- och läkemedelssortimentsnämndens webbplats
  Smittskyddsinstitutets webbplats
  Socialstyrelsens webbplats
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
  Systembolagets webbplats
  EU:s hälsoportal

Budget 2008 folkhälsopolitik
http://regeringen.se/sb/d/9572

Frågor och svar

I förslaget till budget för 2008 ger regeringen extra pengar för 
att stärka arbetet för en bättre folkhälsa inom angelägna 
områden. Regeringen vill också förbättra Sveriges 
förutsättningar att kunna skydda befolkningen vid 
influensapandemier. 

Extra pengar till prioriterat folkhälsoarbete
För att förebygga sjukdom och främja folkhälsan vill regeringen 
finansiera åtgärder som förstärker folkhälsoarbetet inom 
angelägna områden. Åren 2008-2010 avsätter regeringen därför 
115 miljoner kronor årligen för sådana åtgärder. Regeringen 
planerar att senare under 2007 presentera de folkhälsopolitiska 
prioriteringarna för de kommande åren.

Fortsatt stark alkohol- och narkotikapolitik
Regeringen anser att arbetet med att minska 
alkoholkonsumtionen och att stoppa missbruket av narkotika 
bör fortsätta. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar 
folkhälsan och minskar många sociala problem. Narkotika hotar  
individers hälsa, livskvalitet och trygghet. Regeringen fortsätter 
därför sina särskilda alkohol- och narkotikapolitiska satsningar, 
som omfattar drygt 258 miljoner kronor per år under 
2008-2010.

Bättre förutsättningar att skydda befolkningen vid 
influensapandemier
Regeringen avsätter under 2008-2010 totalt 1 miljard kronor för 
att stärka Sveriges förutsättningar att skydda befolkningen med 
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hjälp av vacciner vid influensapandemier, det vill säga 
influensaepidemier som sprids över stora delar av världen. Vid 
en influensapandemi kommer den nuvarande 
världsproduktionen av vaccin att vara långt ifrån tillräcklig och 
en bristsituation kan komma att uppstå.

Sverige har i dag ingen tillverkning av influensavaccin. Om det 
behövs vill regeringen därför kunna ingå avtal om att börja 
bygga upp en produktionskapacitet av vaccin. Regeringen vill 
även kunna ingå avtal med andra vaccintillverkare för att få 
tillgång till vacciner vid en pandemi.

Övriga insatser
Budgeten för folkhälsopolitiken innehåller också pengar till 
insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar med 
koppling till hiv/aids, till exempel sexuellt överförbara och 
blodburna sjukdomar. Nästan 146 miljoner kronor går till 
sådana insatser.

Dem innehåller även ett anslag på cirka 100 miljoner kronor 
som används till olika folkhälsopolitiska åtgärder, bland annat 
till att stödja organisationer inom alkohol- och 
narkotikaområdet, förebygga spelberoende, stödja arbetet mot 
antibiotikaresistens och förstärka beredskapen inför eventuella 
utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar. Åren 2008-2010 
ökas anslaget dessutom med en halv miljon kronor per år för 
bidrag till Riksförbundet Suicidprevention och efterlevandes 
stöd. 

RELATERAT
  Pressmeddelande 15/9: Regeringen satsar 115 miljoner 

på folkhälsa i budgeten

Målområden för folkhälsoarbetet
http://regeringen.se/sb/d/2531

  Delaktighet och inflytande i samhället
  Ekonomisk och social trygghet
  Trygga och goda uppväxtvillkor
  Ökad hälsa i arbetslivet
  Sunda och säkra miljöer och produkter
  Mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Gott skydd mot smittspridning
  Säker sexualitet och god reproduktiv hälsa
  Fysisk aktivitet, goda matvanor, säkra livsmedel
  Minskat eller inget bruk av vissa produkter

I april 2003 antog riksdagen Mål för folkhälsan och ett 
nationellt mål för folkhälsan fastslogs: Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen.

Elva målområden
Elva målområden har identifierats för det samlade 
folkhälsoarbetet:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället

 2. Ekonomisk och social trygghet

 3.  Trygga och goda uppväxtvillkor

 4. Ökad hälsa i arbetslivet

 5. Sunda och säkra miljöer och produkter

 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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 7. Gott skydd mot smittspridning

 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa

 9. Ökad fysisk aktivitet

 10.  Goda matvanor och säkra livsmedel

 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar 
av överdrivet spelande

Uppföljning och utvärdering
För att kunna genomföra uppföljningen och utvärderingen av 
folkhälsoarbetet, krävs en samlad folkhälsorapportering. Den 
gör det möjligt att analysera och bedöma effekterna av 
insatserna inom de elva målområdena. Rapporteringen sker 
huvudsakligen genom Socialstyrelsens folkhälsorapporter och 
den folkhälsopolitiska rapport som Statens folkhälsoinstitut ska 
ta fram vart fjärde år.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
      Socialdepartementet

RELATERAT
  Hållbar utveckling
  Prop. 2002/03:35 - Mål för folkhälsan

EXTERNA LÄNKAR
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
  Socialstyrelsens webbplats

Mål för narkotikapolitiken
http://regeringen.se/sb/d/2395

  Ansvar för narkotikapolitiken i Regeringskansliet
  Narkotikautvecklingen i Sverige
  Narkotikaprekursorer
  Samarbetet inom EU
  Globalt samarbete om narkotika

april 2006 antog riksdagen en handlingsplan för 
narkotikapolitiken för perioden 2006-2010. Det övergripande 
målet är att Sverige ska vara fritt från narkotika.

För att få ett narkotikafritt samhälle anger handlingsplanen tre 
delmål:

 ▪ Färre människor ska börja missbruka.

 ▪ Fler personer med missbruksproblem ska få hjälp att 
sluta.

 ▪ Tillgången på narkotika ska minska.

Ökad samverkan mellan myndigheter och det civila samhället
Regeringen anser att staten, landstingen och kommunerna har 
ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för ett 
drogfritt samhälle. För att förebygga narkotikaanvändningen 
krävs det att samtliga nivåer i samhället medverkar och att de 
olika samhällssektorerna samarbetar. Politikerna, 
missbrukarvården, myndigheterna, föreningslivet, familjerna 
och individen har alla ett ansvar. Regeringen vill att samarbetet 
med ideella organisationer ska öka.
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Bättre familje- och föräldrastöd
Barn och ungdomar är prioriterade grupper i regeringens 
politik. Det är viktigt att barn som växer upp i missbrukarhem 
får mer stöd av kommunerna. I dag saknas stödgrupper för barn 
till missbrukare i 40 procent av Sveriges kommuner. 
Ambitionen är att alla barn med missbrukande föräldrar i större 
utsträckning ska ha tillgång till en stödgrupp och få hjälp och 
stöd till en bra uppväxtsituation. Föräldrarna är de mest 
betydelsefulla personerna för att skydda barn och ungdomar 
från droger och måste därför erbjudas stöd och utbildning under  
barnets hela uppväxtperiod. För det drogförebyggande arbetet 
är det också angeläget med en ökad samverkan mellan föräldrar, 
skola, socialtjänst och polis. 

Genomgång av metoder som fungerar inom 
missbrukarvården
Missbrukarvården ska vara enhetlig och kunskapsbaserad. Det 
finns i dag ett bra kunskapsunderlag i form av 
forskningsresultat, metoder och lokala projekt om behandling 
av narkotikamissbrukare. Kunskaperna om vilka arbetssätt som 
fungerar behöver förmedlas och diskuteras. En viktig del i 
regeringens politiska åtgärder kommer att vara att inleda 
processer som undersöker, värderar och sållar bland de olika 
metoder som används inom socialtjänsten.

Översyn av narkotikalagstiftningen
I dag finns en rad olika lagar som reglerar ämnen som kan 
användas i ett missbrukssyfte. Regeringen har därför tillsatt en 
utredning som ska se över och analysera nuvarande regler om 
kontroll av narkotika, dopningsmedel, narkotikaprekursorer - 
det vill säga ämnen som ofta används vid olaglig framställning 
av narkotika, lösningsmedel, tändargaser och andra hälsofarliga 
varor som används i berusningssyfte och hur de förhåller sig till 
varandra. Utredningen ska också se över möjligheterna att 

införa ett förfarande som förhindrar kontakt med ett ämne som 
kan antas bli klassificerat som narkotika eller hälsofarlig vara. 
Den ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 
december 2008. 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Faktablad: Handlingsplan för narkotikapolitiken 

2006-2010

EXTERNA LÄNKAR
  Statens folkhälsoinstituts (FHI) webbplats
  Socialstyrelsens webbplats
  Webbplats för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning (SoRAD)
  Mobilisering mot narkotikas webbplats
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Alkohol
http://regeringen.se/sb/d/2533

  Privatimport av alkohol
  Alkoholstrategi för EU
  Globalt samarbete om alkohol

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom 
att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

Alkoholkonsumtionen under 2006 var cirka tio liter ren alkohol 
per person över 15 år. Det motsvarar en ökning med cirka 30 
procent under det senaste decenniet.

Verktyg för att minska alkoholkonsumtionen
Den svenska alkoholpolitiken ska begränsa tillgången till och 
minska efterfrågan på alkohol, öka kunskapen om 
konsekvenserna av alkoholdrickande och erbjuda bra vård och 
behandling.

En rad förändringar i vår omvärld medför stora utmaningar för 
den svenska alkoholpolitiken:

 ▪ Den 1 januari 2004 togs införselbegränsningarna för att 
föra in alkohol för privat bruk från annat EU-land till 
Sverige i praktiken bort.

 ▪ Den 1 maj 2004 blev Polen och de baltiska länderna, som 
har betydligt lägre alkoholpriser än Sverige, medlemmar i 
EU.

 ▪ Våra grannländer har successivt sänkt alkoholskatten.

Dessa förändringar har lett till att andelen alkohol som 
svenskarna köper utanför landets gränser har ökat. Flera av 
Sveriges traditionella medel för att begränsa tillgången till 
alkohol har blivit svagare. Detta innebär att Sverige måste finna 
nya metoder för att minska alkoholkonsumtionen.

Hur mycket dricker vi?
Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige var under 
2006 ca 10 liter ren alkohol per person som är 15 år och äldre. 
Detta motsvarade en ökning med ca 30 procent jämfört med 
1995.

Alkoholkonsumtionen är mycket ojämnt fördelad mellan 
konsumenterna. Den högsta konsumtionen finns i 
åldersgruppen 20-25 år.

Män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor gör. 
I genomsnitt konsumerar de 14 liter ren alkohol per år, medan 
kvinnorna konsumerar 6 liter. Men kvinnornas andel av den 
totala konsumtionen har ökat markant sett i ett längre 
perspektiv. Flickor i årskurs 9 dricker i dag lika mycket alkohol 
som pojkar i samma årskurs gör. 

Skadligt bruk av alkohol är relativt vanligt. Andelen 
konsumenter i åldrarna 18-84 år som riskerar att drabbas av 
skador var 17 procent av männen och 9 procent av kvinnorna 
2004.

Källor: SoRAD, Socialstyrelsen, CAN m.fl.
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ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Domstolen presenterade dom om privatimport av alkohol
  Prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och 

narkotikahandlingsplaner

EXTERNA LÄNKAR
  Alkoholkommitténs webbplats
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
  Socialstyrelsens webbplats
  Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforsknings (SoRAD) webbplats
  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings 

(CAN) webbplats
  Tullverkets webbplats

Spelberoende
http://regeringen.se/sb/d/2394

Spel och spelberoende

Utvecklingen av spelmarknaden går snabbt. Nya spelformer 
uppstår, den totala omsättningen ökar och marknadsföringen av  
olika spel blir alltmer omfattande. Det här kan medföra att de 
negativa konsekvenserna av spelande ökar, både ur ett socialt 
och ur ett hälsomässigt perspektiv. Att förlora kontrollen över 
sitt spelande kan få förödande följder både för individen och 
dennes familj. Regeringen vill motverka en sådan utveckling.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Artikel: Töm och betsel på spelbolagen

EXTERNA LÄNKAR
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
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Tobak
http://regeringen.se/sb/d/2390
  Tobakens skadeverkningar
  Rökfria severingsmiljöer
  Samarbete inom EU
  Globalt samarbete om tobak

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp ett mål om att 
80 procent av befolkningen ska vara tobaksfri. Sverige är ett av 
de länder i Europa som har uppnått detta mål. Jämfört med 
många andra länder är utvecklingen i Sverige positiv, men 
tobaken är fortfarande den största enskilda orsaken till ohälsa 
och till att människor dör i förtid.

ANSVARIGT STATSRÅD
 ▪ Maria Larsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
 ▪ Socialdepartementet
RELATERAT
  Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av 

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
  Prop. 2003/04:65 - Rökfria serveringsmiljöer
  Prop. 2002/03:87 - Vissa alkohol- och tobaksfrågor
  Prop. 2001/02:162 - Märkningsdirektivet om tobaksvaror
  Prop. 2001/02:64 - Vissa tobaksfrågor
EXTERNA LÄNKAR
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
  Tullverkets webbplats
  Skatteverkets webbplats
  Europeiska kommmissionens webbsidor om tobak (eng)
  Världshälsoorganisationens webbsidor om tobak (eng)

Matvanor och fysisk aktivitet
http://regeringen.se/sb/d/7857

  Oroande hälsoutveckling
  Goda matvanor
  Ökad fysisk aktivitet
  Vem arbetar för detta?
  Möte om hur olika aktörer kan bidra
  Globalt samarbete om matvanor och fysisk 

aktivitet

Matvanor och fysisk aktivitet är två viktiga områden inom 
folkhälsopolitiken. Folkhälsan kan främjas genom förbättrade 
matvanor, säker mat och att vi rör mer på oss. Därigenom kan 
befolkningen bli friskare och samhällets kostnader för 
sjukdomar minska.

Det konkreta arbetet sker inom en rad områden utöver själva 
folkhälsopolitiken, till exempel inom livsmedelsområdet, 
idrotten, arbetslivet, utbildning, hälso- och sjukvården och inom 
områden som gäller barn och unga.

Folkhälsans utveckling följs genom rapporter och 
undersökningar från olika myndigheter, t.ex. Statens 
folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket. Dessa tar fram uppgifter 
om utvecklingen av fetma och övervikt i befolkningen, 
försäljningen av olika livsmedel samt våra kostvanor m.m.

EU:s arbete med goda matvanor och fysisk aktivitet
I december 2005 presenterade Europeiska kommissionen en så 
kallad grönbok om goda kostvanor och motion. Grönboken 
innehåller förslag till åtgärder för att främja goda matvanor och 
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fysisk aktivitet inom olika insatsområden. Insatsområdena 
omfattar till exempel

 ▪ barn och ungdomar

 ▪ konsumentinformation och reklam

 ▪ hälsoupplysning på arbetsplatsen

 ▪ förebyggande och behandling av övervikt och fetma inom 
hälso- och sjukvården.

Kommissionen har hållit ett offentligt samråd kring grönboken 
där EU:s medlemsstater, intresserade organisationer och 
medborgare har haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Resultaten från samrådet presenterades i september 2006.

Utifrån synpunkterna presenterade kommissionen i maj 2007 
en vitbok, det vill säga en strategi för att minska ohälsan på 
grund av övervikt och fetma i EU-länderna. En utgångspunkt i 
strategin är att individen är ansvarig för sin livsstil och att 
endast en välinformerad konsument är förmögen att ta 
rationella beslut.

Strategin anger att det är viktigt med fortsatta möten på 
europeisk nivå i The EU Platform for Action on Diet, Physical 
Activity and Health liksom att bilda effektiva partnerskap och 
nätverk nationellt, regionalt och lokalt. Det var i mars 2005 som  
EU-kommissionen lanserade en så kallad plattform för kost, 
fysisk aktivitet och hälsa. I denna ingår huvudsakligen aktörer 
på EU-nivå som har möjlighet att själva vidta åtgärder. Syftet 
med plattformen är att genom konkreta åtgärder kunna vända 
den negativa hälsoutvecklingen. Kommissionen leder arbetet 
och tanken är att aktörerna kan ge varandra exempel på 
vidtagna åtgärder, som andra kan ta efter. Bland medlemmarna 
finns företrädare på EU-nivå för livsmedelsindustrin, 
detaljhandeln, cateringsektorn och reklambranschen samt 

konsumentorganisationer och frivilligorganisationer som 
arbetar med hälsofrågor.

En högnivågrupp (High Level Group on Nutrition and Physical 
Activity) för kost och fysisk aktivitet etablerades i slutet av år 
2007 som en följd av kommissionens vitbok. Högnivågruppen 
är ett viktigt nav inom EU-strukturen för att lägga mer politisk 
vikt vid att främja sundare kostvanor och öka graden av fysisk 
aktivitet. Dess funktion och innehåll fastställdes i rådsslutsatser 
som antogs vid EPSCO-rådet i december 2007.

För att strategin ska kunna genomföras, krävs samverkan 
mellan flera olika politiska områden. Breda och långsiktiga 
satsningar är nödvändiga för att åstadkomma mera hälsosamma  
livsstilar.

Goda matvanor, fysisk aktivitet och fetma ingår också som en 
del av EU:s pågående folkhälsoprogram. EU finansierar bland 
annat projekt för att samla data om fetma, kost och fysisk 
aktivitet, liksom projekt som syftar till att främja sunda 
matvanor och fysisk aktivitet.

ANSVARIGT STATSRÅD
 ▪ Maria Larsson
 ▪ Eskil Erlandsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
 ▪ Socialdepartementet
 ▪ Jordbruksdepartementet
EXTERNA LÄNKAR
  Kommissionens vitbok: A Strategy for Europe on 

Nutrition, Overweight and Obesity related health issues 
(eng)

  Kommissionens grönbok: Främja goda kostvanor och 
motion - En europeisk dimension i arbetet för att 
förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar
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Smittsamma sjukdomar
http://regeringen.se/sb/d/2389

  Ansvar för smittskyddet
  Smittskyddslagen
  Regler om skydd mot internationella hälsohot
  Antibiotikaresistens
  Hiv/aids
  Beredskap för pandemisk influensa

Ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar är grundläggande för 
en god folkhälsa. I ett internationellt perspektiv är situationen i 
Sverige god. Spridningen inom landet av allvarliga smittsamma 
sjukdomar är begränsad.

För ett flertal allvarliga smittsamma sjukdomar har antalet 
nysmittade personer under den senaste 10-20-årsperioden 
minskat kraftigt eller legat på en konstant nivå i Sverige. 
Exempelvis har spridningen av hiv kunnat hållas på en låg nivå 
tack vare tidiga insatser i samband med epidemins utbrott och 
ett brett och väl samordnat hivpreventivt arbete. Under de 
senaste åren har dock den positiva utvecklingen som skedde i 
början på 1990-talet upphört.

Smittsamma sjukdomar tillhör fortfarande de vanligaste 
sjukdomarna och är ett väsentligt problem både för samhället 
och för enskilda individer. Sverige måste även ha en beredskap 
mot förändringar i karaktären hos eller spridningen av 
smittsamma sjukdomar som gör att de på nytt kan bli ett 
allvarligt hot mot befolkningen.

Fakta om smittsamma sjukdomar
Begreppet smittsamma sjukdomar omfattar både mycket 
allvarliga sjukdomar med hög dödlighet och mera vanliga 
sjukdomar.

Läs fakta och statistik om smittsamma sjukdomar på 
Smittskyddsinstitutets webbplats.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Smittskyddsinstitutets webbplats
  Socialstyrelsens webbplats
  Statens folkhälsoinstituts webbplats
  Europeiska kommissionens sidor om smittsamma 

sjukdomar (eng)
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Publikationer inom politikområde 
folkhälsa
http://regeringen.se/sb/d/1888/a/14095

Nedan listas aktuella utredningar, propositioner och skrivelser 
inom politikområde folkhälsa.

  Återkallelse av skrivelse 2005/06:205 Folkhälsopolitik 
för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt
Skr. 2006/07:11

  Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Prop. 2005/06:215

  Ansvarsfull servering - fri från diskriminering
SOU 2006:56

  Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Lagrådsremiss 2 juni 2006

  Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt
Skr. 2005/06:205

  Skydd mot internationella hot mot folkhälsan
Ds 2006:3

  Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar
Prop. 2005/06:60

  Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens 
och vårdrelaterade sjukdomar
Prop. 2005/06:50

  Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner
Prop. 2005/06:30

  Stärkta krav på vårdhygien
Lagrådsremiss 12 maj 2005

  Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens 
narkotikahandlingsplan
Skr. 2004/05:152

  Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och 
narkotikaprekursorer
Prop. 2004/05:127

  Åtgärder mot illegal alkoholhantering
Prop. 2004/05:126

  Tobakskontroll - genomförande av WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Prop. 2004/05:118

  Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid
SOU 2005:25

  Åtgärder mot illegal alkoholhantering
Lagrådsremiss 18 februari 2005

  Tobakskontroll - genomförande av WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Lagrådsremiss 11 februari 2005

  Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och 
narkotikaprekursorer
Lagrådsremiss 11 februari 2005

  Tobakskontroll i internationellt perspektiv
SOU 2004:88

  Extraordinära smittskyddsåtgärder 
Lagrådsremiss 22 april 2004

  Alkoholreklam m.m. 
Lagrådsremiss 22 april 2004

  Rökfria serveringsmiljöer 
Proposition 2003/04:65

  Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
Ds 2004:6

  Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta förändring
SOU 2004:13 

  Hälsoforums första år
Rapport 2004 (på engelska)

  Alkoholpolitiska frågor
Proposition 2003/04:161

http://regeringen.se/sb/d/1888/a/14095
http://regeringen.se/sb/d/1888/a/14095
http://regeringen.se/sb/d/6872/a/72379
http://regeringen.se/sb/d/6872/a/72379
http://regeringen.se/sb/d/6872/a/72379
http://regeringen.se/sb/d/6872/a/72379
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/69554
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/69554
http://regeringen.se/sb/d/6150/a/66468
http://regeringen.se/sb/d/6150/a/66468
http://regeringen.se/sb/d/6163/a/64982
http://regeringen.se/sb/d/6163/a/64982
http://regeringen.se/sb/d/5693/a/64652
http://regeringen.se/sb/d/5693/a/64652
http://regeringen.se/sb/d/6151/a/69554
http://regeringen.se/sb/d/6151/a/69554
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/55679
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/55679
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/55679
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/55679
http://regeringen.se/sb/d/197/a/54774
http://regeringen.se/sb/d/197/a/54774
http://regeringen.se/sb/d/197/a/54774
http://regeringen.se/sb/d/197/a/54774
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/53344
http://regeringen.se/sb/d/5692/a/53344
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/44347
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/44347
http://regeringen.se/sb/d/4418/a/43470
http://regeringen.se/sb/d/4418/a/43470
http://regeringen.se/sb/d/4418/a/43470
http://regeringen.se/sb/d/4418/a/43470
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41231
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41231
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41231
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41231
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41230
http://regeringen.se/sb/d/197/a/41230
http://regeringen.se/sb/d/4417/a/41229
http://regeringen.se/sb/d/4417/a/41229
http://regeringen.se/sb/d/4417/a/41229
http://regeringen.se/sb/d/4417/a/41229
http://regeringen.se/sb/d/5140/a/40647
http://regeringen.se/sb/d/5140/a/40647
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/39213
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/39213
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38832
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38832
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38832
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38832
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38769
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38769
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38769
http://regeringen.se/sb/d/5139/a/38769
http://regeringen.se/sb/d/189/a/29037
http://regeringen.se/sb/d/189/a/29037
http://regeringen.se/sb/d/498/a/19266
http://regeringen.se/sb/d/498/a/19266
http://regeringen.se/sb/d/503/a/19265
http://regeringen.se/sb/d/503/a/19265
http://regeringen.se/sb/d/203/a/3307
http://regeringen.se/sb/d/203/a/3307
http://regeringen.se/sb/d/209/a/3198
http://regeringen.se/sb/d/209/a/3198
http://regeringen.se/sb/d/189/a/3004
http://regeringen.se/sb/d/189/a/3004
http://regeringen.se/sb/d/183/a/64428
http://regeringen.se/sb/d/183/a/64428
http://regeringen.se/sb/d/203/a/24633
http://regeringen.se/sb/d/203/a/24633


Handikappolitik
http://regeringen.se/sb/d/1928

  Budget 2008 handikappolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Mänskliga rättigheter
  Nationell handlingsplan
  Stöd, bidrag och service
  Fritt Val av hjälpmedel
  Insatser för psykiskt funktionshindrade
  Handikappdelegationen
  Handikapporganisationer
  Handikappfrågor i EU
  Handikappfrågor i FN
  Publikationer handikappolitik

Handikappolitikens mål
Målet för handikappolitiken är:

 ▪ en samhällsgemenskap med mångfald som grund

 ▪ att samhället utformas så att människor med 
funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet

 ▪ jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor 
och män med funktionshinder.

Tre arbetsområden är särskilt prioriterade; regeringen ska 
arbeta för

 ▪ att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i 
samhället för människor med funktionshinder

 ▪ att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer 
med funktionshinder

 ▪ att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande

Politikens omfattning
Politikområdet omfattar insatser för att undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället, insatser för att bekämpa 
diskriminering samt individuella stöd- och serviceinsatser. 
Insatserna är sektorsövergripande och ryms inom så gott som 
alla politikområden.

Politikens inriktning
Sverige ska vara ett öppet samhälle där olikheter och mångfald 
bejakas, där människor själva får fatta de avgörande besluten 
om det som rör deras liv. Regeringen vill förnya 
handikappolitiken. Det behövs ett kvalitetsförbättrande 
nytänkande, en mångfald av aktörer och en stor frihet för den 
enskilde att välja. Människor med omfattande funktionshinder 
ska kunna vara trygga i att välfärden finns när man behöver den.

För människor med omfattande funktionshinder förutsätter en 
ökad valfrihet att samhället blir tillgängligare, att människor 
inte diskrimineras, att de som behöver rehabilitering och 
habilitering erbjuds sådan samt att det finns ett varierat och 
flexibelt utbud av stöd- och serviceinsatser liksom av moderna 
tekniska hjälpmedel. Inriktningen för det handikappolitiska 
arbetet ska därför vara att identifiera och undanröja hinder för 
tillgänglighet, stärka arbetet med att förebygga och bekämpa 
diskriminering och att genom olika individuellt anpassade 
stödinsatser ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Den 
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nationella handlingsplanen för handikappolitiken - Från patient 
till medborgare - utgör grunden för detta arbete.

Regeringen prioriterar arbetet med att öka sysselsättningen för 
personer med funktionshinder samt att identifiera och 
undanröja de hinder som finns för deltagande i arbetslivet. De 
som inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska 
erbjudas meningsfull sysselsättning med stor valfrihet. Det är 
särskilt viktigt att unga funktionshindrade får chansen att tidigt 
komma in på arbetsmarknaden.

Arbetet för ett tillgängligare Sverige behöver skyndas på. Utöver 
arbetsmarknaden gäller det särskilt kollektivtrafiken och enkelt 
avhjälpta hinder i lokaler och på allmänna platser. I 
handlingsplanen finns det inom dessa områden tydliga mål för 
tillgänglighet som bör vara uppfyllda senast under 2010.

Myndigheter och institut
Politikområdet involverar Handikappombudsmannen (HO)och 
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum 
inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med 
funktionshinder. Det drivs av staten samt 
intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet
RELATERAT
  Läs mer om Socialdepartementets budget 2008
EXTERNA LÄNKAR
  Handikappombudsmannens (HO) webbplats

  Webbplats för Myndigheten för handikappolitisk 
samordning (Handisam)

  Hjälpmedelsinstitutets webbplats
  Arbetsmiljöverkets webbplats
  Boverkets webbplats
  Försäkringskassans webbplats
  Socialstyrelsens webbplats
  Allmänna arvsfondens webbplats
  Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) webbplats
  Banverkets webbplats
  Konsumentverkets webbplats
  Luftfartsstyrelsens webbplats
  Post- och telestyrelsens webbplats
  Riksantikvarieämbetets webbplats
  Sjöfartsverkets webbplats
  Skolverkets webbplats
  Statens kulturråds webbplats
  Vägverkets webbplats

Mänskliga rättigheter
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Nationell handlingsplan för 
handikappolitiken

http://regeringen.se/sb/d/3107

Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika 
värde. Den ovillkorliga rätten till respekt för människovärdet förändras 
inte av ett funktionshinder, dess grad eller art. En person med 
funktionshinder ska inte betraktas som ett föremål för särskilda 
åtgärder utan ska ses som en medborgare med lika rätt och lika 
möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar 
respekterade. 
En handlingsplan för handikappolitiken "Från patient till medborgare" 
antogs år 2000 och sträcker sig fram till år 2010 och involverar alla 
samhällsområden. 

De nationella målen för handikappolitiken är
en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionshinder.

Enligt handlingsplanen ska det handikappolitiska arbetet särskilt 
inriktas på
att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionshinder,att förebygga och bekämpa 
diskriminering mot personer med funktionshinder,att ge barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande.

ANSVARIGT DEPARTEMENT 
 Socialdepartementet

RELATERAT 
 Proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en 
 nationell handlingsplan för handikappolitiken
  Skr 2005/06:110 Uppföljning av den nationella     
  handlingsplanen för handikappolitiken
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Stöd, bidrag och service 
handikappolitik
http://regeringen.se/sb/d/3111

  Trygghet vid sjukdom och handikapp
  Transport
  Hjälpmedel och tolktjänst
  LSS och LASS
  Prop rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut

De sociala skyddsnäten är en del av välfärdspolitiken och skall 
garantera alla medborgare en rimlig levnadsnivå. Genom bland 
annat socialförsäkringssystemet, socialtjänsten, och hälso- och 
sjukvården utgår ett offentligt och gemensamt ansvar. 
Tryggheten skall minska följderna av till exempel sjukdom och 
funktionshinder.

För att personer med funktionshinder ska ha lika rättigheter och 
skyldigheter krävs stöd och service efter individuella behov. 
Insatser som till exempel personlig assistans, personligt ombud, 
bilstöd eller teckenspråkstolk ska gör det möjligt för personer 
med omfattande funktionshinder att leva ett självständigt och 
aktivt liv. De statliga anslagen till sådan verksamhet är en viktig 
del av handikappolitiken.

Ansvarsfördelning stat, landsting kommun
Kommunen har det yttersta ansvaret för grundtryggheten för 
den enskilde i form av stöd och service enligt Socialtjänstlagen 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Kommunens ansvar för färdtjänst och 
bostadsanpassningsbidrag är viktiga komplement för att 
människor med funktionshinder så långt möjligt ska kunna 

fungera i vardagen.

Landstinget har ansvar för sjukvård, rehabilitering/habilitering, 
hjälpmedel, tolkservice och tandvård för vissa personer med 
funktionshinder. Rådgivning och annat personligt stöd enligt 
LSS är också i de flesta fall landstingets ansvar.
Staten ska via arbetsmarknadsmyndigheterna underlätta för 
människor att få och kunna behålla ett arbete och via 
försäkringskassan kompensera inkomstbortfall genom 
aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Lagar med anknytning till stöd och bidrag är bland annat
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS (1993:387)
- Lagen om assistansersättning, LASS (1993:389)

Lagarna finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabaser, 
se länk.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Regeringskansliets rättsdatabasers webbplats
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Transport

http://regeringen.se/sb/d/3196

  Försöksverksamhet med komplement till 
färdtjänst

  Förändrat bilstöd

Anpassad kollektivtrafik
I Sverige finns en lag om att den allmänna kollektivtrafiken ska 
vara handikappanpassad.

Färdtjänst
För de personer med funktionshinder som inte kan använda 
allmänna transportmedel finns den kommunala färdtjänsten, 
som ger funktionshindrade rätt att använda taxi eller särskilt 
anpassade transportfordon. Rätten är ofta begränsad till ett visst 
antal resor eller ett visst resavstånd. Kommunerna beslutar 
själva vilka som har rätt att använda färdtjänst och serviceresor 
utifrån en bedömning av vars och ens behov.

Personer med funktionshinder har också rätt att resa med 
allmänna kommunikationsmedel över hela Sverige till en 
kostnad motsvarande priset för tågresa i andra klass, oavsett om  
resan går med flyg, bil eller buss eller om den kräver en 
medföljande person. De överskjutande kostnaderna täcks av 
statligt bidrag.

Utöver detta finns möjlighet att få statligt ekonomiskt stöd för 
att köpa och anpassa egen bil.

Bilstöd
Bidrag till bilstöd är ett viktigt medel för att uppnå regeringens 
mål för handikappolitiken. 
Syftet med anslaget är att lämna bidrag till funktionshindrade 
personer (upp till 65 år) och föräldrar med funktionshindrade 
barn för anskaffning och anpassning av motorfordon mm. 
Stödet bidrar till att ge möjlighet för många personer med 
funktionshinder att bli delaktiga i samhället. Dessutom ger 
bilstödet en större frihet och är mindre kostsamt än till exempel 
färdtjänst.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Prop.2005/06:160 Moderna transporter
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Hälso- och sjukvård

http://regeringen.se/sb/d/1938

  Frågor och svar
  Budget 2008 hälso- och sjukvårdspolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Psykiatri
  Läkemedel
  En nationell IT-strategi för vård och omsorg
  Hälso- och sjukvårdens organisation och resurser
  Driftsformer för sjukhus
  Patientsäkerhet
  Publikationer Hälso- sjukvård
  Hälso- och sjukvård i EU
  Internationellt arbete hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården utgör en central del av välfärden.

Hälso- och sjukvårdspolitikens mål

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och 
effektiv vård av god kvalitet.

Politikens omfattning
Politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik omfattar 
myndigheter och statliga insatser riktade mot hälso- och 
sjukvården i syfte att främja och säkerställa en god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Politikområdet 
innefattar läkemedelsförmånerna, tandvårdsstödet, sjukvård i 
internationella förhållanden, bidrag till hälso- och sjukvård 

samt bidrag till psykiatri. Landsting och kommuner har 
huvudansvaret för planering, finansiering och drift av hälso- och 
sjukvården.

Politikens inriktning
Regeringens ambition är att skapa de bästa tänkbara 
förutsättningarna för en god vård med patienten i centrum. 
Vården ska kännetecknas av hög tillgänglighet, god kvalitet och 
valfrihet för den enskilde. Dessa principer återspeglas i 
regeringens strategi för god vård. Strategin visar på vikten av ett 
samspel mellan satsningar på öppna jämförelser, utvecklade 
ersättningssystem, en effektiv informationsförsörjning samt en 
mångfald av vårdgivare bland annat genom stöd för s.k. 
"avknoppning".

Arbete med att utveckla psykiatrin drivs vidare med satsningar 
på bl.a. kunskapsutveckling, ökad psykosocial kompetens och 
kvalitet inom primärvården samt en översyn av psykiatrins 
kvalitetsregister.

Regeringen planerar att genomföra en tandvårdsreform under 
2008 i syfte att förstärka den enskildes skydd mot höga 
tandvårdskostnader.

Inom det medicinsk-etiska området syftar regeringens arbete till 
en ansvarsfull hantering av frågorna så att fundamentala värden 
inte äventyras. 

Myndigheter och andra organ
Till politikområdet hör myndigheterna Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN), Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, 
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), Läkemedelsverket, samt 
de statligt ägda bolaget Apoteket AB.

http://regeringen.se/sb/d/1938
http://regeringen.se/sb/d/1938
http://regeringen.se/sb/d/10223
http://regeringen.se/sb/d/10223
http://regeringen.se/sb/d/9575
http://regeringen.se/sb/d/9575
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/88206
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/88206
http://regeringen.se/sb/d/2881
http://regeringen.se/sb/d/2881
http://regeringen.se/sb/d/4029
http://regeringen.se/sb/d/4029
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/59472
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/59472
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/15105
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/15105
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/77286
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/77286
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/15110
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/15110
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/14823
http://regeringen.se/sb/d/1938/a/14823
http://regeringen.se/sb/d/9879
http://regeringen.se/sb/d/9879
http://regeringen.se/sb/d/3132
http://regeringen.se/sb/d/3132


ANSVARIGT STATSRÅD
  Göran Hägglund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om Socialdepartementets budget 2008

EXTERNA LÄNKAR
  Webbplats för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

(HSAN)
  Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) webbplats
  Läkemedelsverkets (LV) webbplats
  Socialstyrelsens (SoS) webbplats
  Webbplats för Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU)
  Apotekets webbplats

Frågor och svar
  Ny patientdatalag

Frågor och svar som rör hälso- och sjukvårdens olika områden 
finns här intill. Det är socialminister Göran Hägglund som 

ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågorna.
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Budget 2008 hälso- och 
sjukvårdspolitik
http://regeringen.se/sb/d/9575

Frågor och svar

Regeringens ambition inom hälso- och sjukvårdspolitiken är att 
skapa de bästa tänkbara förutsättningar för en god vård med 
patienten i centrum. En strategi för god vård har påbörjats och 
fortsätter under 2008.
Förslag till nytt mål för hälso- och sjukvårdspolitiken
Ett nytt mål för hälso- och sjukvårdspolitiken föreslås; 
"Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och 
effektiv vård av god kvalitet".

Det nya målet signalerar att allt förbättringsarbete inom hälso- 
och sjukvården sker med en tydlig målgrupp för ögonen, dvs. 
befolkningen. Vården ska erbjudas av en mångfald aktörer med 
möjlighet till ett aktivt och fritt vårdval för patienten. Vården 
ska var behovsanpassad dvs. det är patientens individuella 
behov som vården måste möta. I begreppet ligger också en god 
tillgänglighet. Effektiv vård signalerar nödvändigheten av 
fortlöpande utvärdering och förnyade arbetssätt. Att vården ska 
vara av god kvalitet markerar vikten av att systematiskt 
förbättra vård och behandling genom ett ökat fokus på forskning 
och en effektiv kunskapsspridning.

Satsning på en strategi för god vård
Regeringens ambition är att skapa de bästa tänkbara 
förutsättningarna för en god vård med patienten i centrum. 
Regeringen har därför avsatt 150 miljoner kronor under 2008 
för en strategi för god vård. Innehållet och inriktningen ligger i 
linje med vad som aviserades i budgetpropositionen för 2007. 

Begreppet god vård slår fast att verksamheten inom hälso- och 
sjukvården ska vara av god kvalitet - det vill säga säker, 
patientfokuserad, effektiv, jämlik, kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig och den ska ges inom rimlig tid.

Regeringens strategi visar på vikten av ett samspel mellan 
satsningar på öppna jämförelser, utvecklade ersättningssystem, 
en effektiv informationsförsörjning samt en mångfald av 
vårdgivare.

Stärkt medborgarperspektiv och ökad mångfald
Regeringens strategi för god vård innebär att arbeta för ett 
stärkt medborgarperspektiv som präglas av att se individen 
framför systemen där patientens rättigheter och valfrihet är 
centrala delar. Ökad mångfald för att förbättra kvalitet och 
effektivitet inom hela hälso- och sjukvården är också viktig för 
att ge patienten en reell möjlighet att välja vårdgivare. 
Regeringen ser gärna att personal ges större möjligheter att 
driva verksamhet inom hälso- och sjukvård som egna företagare 
genom s. k. "avknoppning" och ett arbete pågår för att göra det 
möjligt. Regeringen sätter också ett särskilt värde på den sociala 
ekonomins aktörer som levererar tjänster inom hälso- och 
sjukvården och omsorgen.

Öppna jämförelser
En central del av strategin är att förstärka den nationella 
kvalitetsuppföljningen med öppna jämförelser inom hälso- och 
sjukvård samt omsorg. Satsningen syftar till att skapa 
förbättringar på flera nivåer och för flera målgrupper. Ett syfte 
är att erbjuda medborgaren nya möjligheter till insyn, 
delaktighet, valfrihet och självbestämmande utifrån egna 
förutsättningar. Vidare syftar satsningen till att skapa goda 
förutsättningar för en sammanhållen och sektorsövergripande 
kvalitetsutveckling. Genom öppna jämförelser skapas en effektiv  
metod för att fortlöpande tillvarata den inneboende viljan att 
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förbättra sin egen verksamhet. Samtidigt skapas förutsättningar 
på den nationella nivån att ge medborgare, utförare och 
beslutsfattare en kvalitetssäkrad information om huruvida 
vården och omsorgen når upp till de nationella målen om en god 
vård/god omsorg.

Utveckling av ersättningssystem
En annan viktig del i regeringens strategi för god vård är att 
även fortsättningsvis stödja utvecklingen av 
ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården då dessa är en 
viktig del i styrningen. Målet är att utveckla system och modeller 
som i högre grad än idag följer patientens väg genom vården och 
som ger incitament till att utveckla hälso- och sjukvårdens 
innehåll och resultat.

Utvecklad informationsförsörjning
Kraftfulla satsningar ska också göras på att utveckla 
informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården, vilka 
bidrar till ökad patientsäkerhet och effektivitet. Denna 
utveckling är också en förutsättning för att få full effekt av 
övriga satsningar. Regeringens satsningar på IT-området har 
under 2007 inriktats på att förverkliga de principer som slås fast  
i den nationella IT-strategin för vård och omsorg som togs fram 
genom ett omfattande samarbete mellan sektorns nyckelaktörer. 
Regeringen fortsätter satsningen för att bl.a. skapa en 
gemensam informationsstruktur, påskynda införandet av nya 
nationella IT-tjänster och skapa en enhetlig användning av 
termer och begrepp inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten.

Socialt råd
Regeringen avser att inrätta ett socialt råd som ska agera som 
rådgivare till regeringen i sociala frågor och sprida kunskap om 
forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformning 
av välfärdspolitiken.

Tandvårdsreform
Regeringen kommer att genomföra en tandvårdsreform under 
2008 som omfattar ett skydd mot höga kostnader samt en 
tandvårdscheck som ska stimulera vuxna till regelbundna 
tandvårdsbesök i förebyggande syfte. Förslag ska också komma 
som bl.a. gör det lättare att få information om olika 
behandlingsalternativ och att jämföra priser mellan vårdgivare. 
Genom utvecklad styrning, förstärkt uppföljning och 
utvärdering av bl.a. tandhälsa och tandvårdskostnader ska 
kvaliteten och effektiviteten inom tandvården förbättras.

Psykiatrisk vård
Regeringen fortsätter den satsning på förbättrad tillgänglighet, 
ökad kvalitet och ökad kompetens inom psykiatrin som 
påbörjades 2007. Barn och unga med psykisk ohälsa är fortsatt 
en prioriterad grupp. Under 2008 satsas 500 miljoner kronor på 
förstärkningar av den psykiatriska vården. 

Läkarutbildningen byggs ut
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2008 att 
läkarutbildningen byggs ut med 330 platser.

Antalet platser nästa år ökar med 60, fördelade på alla de sex 
universitet som har läkarutbildning. Det blir åtta platser vardera  
vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs 
universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet 
samt 20 vid Umeå universitet.

      Utökningen vid Umeå universitet innebär att det blir möjligt 
att påbörja en mer decentraliserad form av läkarutbildning, som 
i större utsträckning än i dag ska ske ute i regionen.
RELATERAT
  Läs mer om regeringens påbörjade psykiatrisatsning
  Läs om en nationell IT-strategi för vård och omsorg
  Pressmeddelande: Läkarutbildningen byggs ut
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Psykiatri

http://regeringen.se/sb/d/2881

  Frågor och svar ny vårdform psykiatrisk 
tvångsvård

  Psykiatrisatsning 2007
  Miltonutredningen
  Remissvar Miltonutredningen
  Begränsning av mobil- och internetanvändning
Den psykiatriska vården är en integrerad del av hälso- och 
sjukvården. Vården ska vara av god kvalitet och bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Psykiatrisk hälso- och sjukvård
Primärvården har ett basansvar för all hälso- och sjukvård. Det 
innebär att ansvaret för personer med lätta och medelsvåra 
psykiska störningar ofta återfinns inom primärvården. De 
patienter primärvården inte har resurser och kompetens att 
diagnostisera och behandla hänvisas till den psykiatriska 
specialistsjukvården. 

Lagstiftning
Den psykiatriska vården är en del av hälso- och sjukvården. De 
allmänna bestämmelserna om den psykiatriska vårdens innehåll 
och utförande finns i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(LYHS). Kompletterande bestämmelser för den psykiatriska 
tvångsvården ges i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och 
lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Denna lagstiftning 
reglerar närmare förutsättningarna för tvångsvårdens 
bedrivande och patientens rättsäkerhet. 

Möjligheter till tvångsvård
Psykiatrisk tvångsvård
I lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) regleras vården av 
personer som lider av en allvarlig psykisk störning och där 
nödvändig vård inte bedöms kunna ges på frivillig väg. Det kan 
vara fallet om en person motsätter sig vård. Av betydelse för 
bedömningen kan också vara om personen till följd av sin 
psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller 
fysiska eller psykiska hälsa. 

Rättspsykiatrisk vård
I lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) finns bestämmelser om 
vården av personer som begått brott och anses lida av en 
allvarlig psykisk störning. Lagen gäller i första hand personer 
som ges psykiatrisk tvångvård som brottspåföljd. Av lagen 
framgår bland annat villkor för permissioner och tvångsåtgärder 
samt villkor som ska vara uppfyllda för att vården ska kunna 
upphöra.  
     Det totala antalet tvångsvårdade har varit i stort sett 
oförändrat sedan mitten av 1990-talet, men det har skett en 
förskjutning mot en större andel patienter som genomgår 
rättspsykiatrisk vård.
Lagar och förordningar
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763); (HSL)
Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område; (LYHS)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128); (LPT) 
Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129); (LRV). 
    Lagarna finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabaser, 
se länk.
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet
EXTERNA LÄNKAR
  Regeringskansliets rättsdatabasers webbplats
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Psykiatrisatsning 2007

http://regeringen.se/sb/d/9330

 Frågor och svar

Regeringens stora psykiatrisatsning för 2007 inriktas främst på 
förbättrad tillgänglighet, utbildningssatsningar och 
kvalitetsförbättringar. Under 2007 satsas 500 miljoner kronor. 
Av dem går 240 miljoner till att stärka barn- och 
ungdomspsykiatrin.

Tillgänglighet och kvalitet i barn- och ungdomspsykiatrin
Regeringen tillför 214 miljoner kronor till landstingen för 
förbättrad kvalitet i och ökad tillgänglighet till verksamheter för 
barn och unga med psykisk ohälsa.

Regeringen prioriterar insatser inom följande 
områden:

 ▪ Vårdens kvalitet

 ▪ Tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin

 ▪ Personalens kompetens

 ▪ Inrapportering till register

Regeringen har tagit fram mål för respektive område. Syftet med 
statsbidraget är att stödja landstingen i deras arbete med att nå 
de uppsatta målen.

Vårdens kvalitet
Målet är att förbättra vårdens kvalitet i verksamheter för barn 
och unga med psykisk ohälsa. Landstingen ska utveckla 

strategier för att införa vetenskapligt grundade metoder i vården 
och verka för att få bort icke verkningsfulla metoder.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin
Målet är att öka tillgängligheten till psykiatrin för barn och 
ungdomar. Landstingen ska utarbeta strategier för att korta 
väntetiderna för besök och behandling. Arbetet ska inledas med 
nulägesbeskrivning och problemanalys för att belysa var de 
största behoven finns. Satsningen kan gälla barn- och 
ungdomspsykiatrin och/eller primärvården eller annan 
verksamhet, som huvudmännen anser främjar tillgängligheten 
till barn- och ungdomspsykiatrin.

Personalens kompetens
Målet är att hälso- och sjukvårdens personal ska ha tillräcklig 
kompetens för att så tidigt som möjligt kunna uppmärksamma, 
utreda, behandla och ge stöd till barn och unga med psykisk 
ohälsa.

Inrapportering till register
Målet är att landstingens samtliga verksamheter för barn och 
unga med psykisk ohälsa ska rapportera till patientregistret, till 
relevanta kvalitetsregister för psykiatrin och till 
väntetidsdatabasen.

Utbetalning av medel
Bidraget ska användas som en förstärkning av verksamheter för 
barn och unga med psykisk ohälsa och får inte användas som en 
ersättning för de resurser som landstingen satsar eller planerar 
att satsa inom detta område.

För att få del av medlen skall landstingen komma in med en 
rekvisition till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2007.
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Förberedelser för ny vårdform inom den psykiatriska 
tvångsvården
Kommunerna tillförs - i form av en engångssatsning - 145 
miljoner kronor under 2007 genom ett målstyrt bidrag.

Regeringen avser att under våren 2008 lägga fram ett förslag till 
riksdagen, om en ny vårdform inom den psykiatriska 
tvångsvården - öppenvård med särskilda villkor. Syftet är att 
tillgodose behovet av vård hos de patienter som inte kan ta emot 
den psykiatriska vård de behöver på frivillig väg, men som inte 
behöver vårdas på en sjukvårdsinrättning för att kunna ges 
psykiatrisk vård. Vissa kommuner kommer att behöva se över 
sina möjligheter att tillgodose behovet av anpassade insatser till 
de personer som berörs av förslaget, inför den nya vårdformens 
införande.

Målen för kommunernas arbete och satsningar är 
följande:

 ▪ Det ska finnas effektiva och formaliserade strukturer för 
samarbete mellan kommun och landsting kring personer 
som varit föremål för åtgärder inom den psykiatriska 
tvångsvården.

 ▪ Det ska finnas kunskap om psykiskt funktionshindrades 
behov så att en utbyggnad av verksamheter ges 
förutsättningar att motsvara målgruppens behov av 
stödinsatser.

 ▪ Det ska finnas ett varierat utbud av flexibla och 
individanpassade lösningar (t.ex. boende- och 
sysselsättningsinsatser) som kan tillgodose behovet hos 
de personer som får den nya vårdformen.

 ▪ Personalen ska ha tillgång till relevant vägledning, 
handledning och fortbildning.

 ▪ Återinskrivningar ska inte bero på att kommuner har 
otillräckliga stödinsatser.

Det finns ett antal problemområden inom socialtjänsten som 
har uppmärksammats av bland andra psykiatrisamordnaren, 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Utifrån dessa prioriterar 
regeringen att insatser görs när det gäller särskilda 
resurspersoner, utveckling av arbetsmetoder, boendeformer, 
sysselsättning, stärkt kompetens, organisationsform och/eller 
strukturer som främjar samarbete samt tillskapande av 
mellanboendeformer.

Statsbidraget bör så långt som möjligt användas inom 
prioriterade områden efter varje kommuns behov. Det ska 
användas där det gör störst nytta utifrån uppsatta mål. 
Statsbidraget fördelas till kommunerna efter invånarantal.

Kartläggning av vårdgaranti för barn och unga
Under 2007 avsätts 4 miljoner kronor till Sveriges Kommuner 
och Landsting för att genomföra en kartläggning och 
målformuleringar för en stärkt vårdgaranti för barn och unga 
med psykisk ohälsa.

Nationellt kunskapscentrum för barn och unga
Regeringen har beslutat om att inrätta ett nationellt 
kunskapscentrum för utveckling av tidiga insatser till barn och 
unga som löper risk att utveckla svårare psykisk ohälsa. 
Socialstyrelsen får uppdraget att inrätta centret och för driften 
avsätts 20 miljoner kronor år 2007 och därefter 25 miljoner 
kronor per år.

Nationellt kunskapscentrum för vuxna ska utredas
Behovet av ett nationellt kunskapscentrum för vuxna ska 
utredas.



Psykiatrisamordnaren har i sitt slutbetänkande föreslagit en 
större satsning på metod- och verksamhetsutveckling. 
Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att utreda om det finns skäl 
inrätta ett nationellt center för "kunskapsproduktion och 
implementeringsstöd" och hur det i sådant fall bör utformas. I 
utredningen är en viktig del att klarlägga vilka insatser som 
redan utförs av olika aktörer på området och om de behov som 
samordnaren pekat på kan tillgodoses genom befintliga aktörer.

Nationella hjälplinjen
Nationella hjälplinjen får fortsatt ekonomiskt stöd med 5 
miljoner kronor per år under åren 2007 och 2008.

Nationella hjälplinjen är en jourtelefon som drivs av Föreningen 
Nationella Hjälplinjen. Människor i psykisk kris och deras 
närstående kan där få stödsamtal och rådgivning. Verksamheten 
har under åren 2001-2004 finansierats genom bidrag från 
Allmänna arvsfonden. Därefter har regeringen under åren 2005 
och 2006 avsatt tillfälliga bidrag med 4 miljoner kronor per år 
till en begränsad verksamhet. Regeringen anser att denna 
verksamhet utgör ett värdefullt komplement och alternativ till 
offentligt bedriven verksamhet.

Brukar- och anhörignätverket
Regeringen har beslutat att stödja det nationella brukar- och 
anhörignätverket på psykiatrins och det sociala området med 3 
miljoner kronor per år från och med år 2007. 

Utbildningsinsatser
Ny högskoleutbildning inom området psykisk hälsa
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ge pengar till 
de lärosäten eller andra aktörer som vill starta en 
högskoleutbildning inom området psykisk hälsa med inriktning 
på särskilt komplicerad problematik. Socialstyrelsen förfogar 

över ett generellt utvecklingsstöd på cirka 15,6 miljoner kronor 
för åren 2007-2010 som kan betalas ut till dem som 
Socialstyrelsen bedömer lämpliga. Socialstyrelsen ska vid 
bedömningen särskilt ta hänsyn till en rapport (Utredning 
avseende ny grundutbildning 80 poäng - inriktning psykisk 
hälsa), som tagits fram inom ramen för regeringens tidigare 
satsningar på psykiatriområdet.

Förstärkning av specialistkompetensutbildning
Regeringen betalar under 2007 ut drygt 6 miljoner kronor till 
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige 
(IPULS) för att utveckla och förstärka 
specialistkompetenskurserna (SK-kurser) i psykiatri.

Psykiatri är en bristspecialitet. Det behöver därför sättas in 
åtgärder som kan öka intresset hos nyutbildade läkare att bli 
psykiater. En hög nivå på innehållet i ST-utbildningen 
(specialistutbildningen) i psykiatri ökar attraktionskraften och 
kan vara en rekryteringsfrämjande åtgärd. Genom att utveckla 
ett koncept för ett antal obligatoriska grundkurser, som alla ST-
läkare får möjlighet att nyttja under de första utbildningsåren, 
kan utbildningen stärkas betydligt.

Insatser för att stärka den psykosociala kompetensen 
inom primärvården
Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen ska stödja 
utvecklingen av en högskoleutbildning inom området psykisk 
hälsa med inriktning mot särskilt komplicerad problematik. 
Socialstyrelsen ska utbetala ett generellt utvecklingsstöd för 
åren 2007-2010 till de lärosäten eller andra aktörer som 
myndigheten bedömer är lämpliga.

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utreda vad som 
behöver göras för att stärka den psykosociala kompetensen 
inom primärvården. Socialstyrelsen har i flera rapporter påtalat 



brister när det gäller tillgången till samtalsbehandling inom 
primärvården. Det handlar inte enbart om resursbrist utan även 
om brist på personal med rätt kompetens. Från primärvården 
efterfrågas fler psykologer, kuratorer, socionomer och 
psykoterapeuter.

Insatser för att stärka baspersonalens kompetens
Regeringen har beslutat att uppdra åt Socialstyrelsen att utreda 
frågor som rör baspersonalens kompetensutveckling inom 
landstingens och kommunernas psykiatriska verksamheter.

Socialstyrelsen ska bland annat utreda inom vilka strategiskt 
viktiga områden en kompetenssatsning ska riktas, och hur 
områdena bör prioriteras. Man ska utreda hur 
kompetenssatsningen kan utformas, tillhandahållas och 
eventuellt upphandlas, samt beakta frågan om gemensam 
kunskapsbas för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 
personal.

Förstärkning av Socialstyrelsens arbete med kvalitet 
och utveckling
Socialstyrelsen tillförs särskilda resurser under 2007 för att 
stärka sitt arbete inom psykiatrin på flera områden. Det innebär 
en höjd ambitionsnivå från regeringens och myndighetens sida, 
som bedöms vara nödvändig för att bland annat kunna 
genomföra psykiatrisamordnarens förslag.

Regeringen har beslutat om följande förstärkningar:

Stärkt tillsyn
Socialstyrelsen ska enligt uppdraget särskilt stärka insatserna 
för stödjande verksamhetstillsyn. Detta ska medverka till att 
man kan bygga upp patientsäkerhetssystemen, analysera och 
följa upp självmord, generellt återföra tillsynens resultat samt 
stödjande säkerhetstillsyn. För satsningen har avsatts drygt 33 

miljoner kronor under åren 2007-2009.

Kvalitetsregister
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en översyn 
och ta fram underlag för att utveckla och förbättra 
kvalitetsregistren inom psykiatrin.

Kvalitetsregistren på psykiatrins område har varit under 
uppbyggnad under cirka två år med ekonomiskt stöd från 
psykiatrisamordnaren. Registren behöver ses över av 
Socialstyrelsen vad gäller innehåll med mera. Registren kommer 
också att behöva särskilt stöd ytterligare en tid. Målsättningen 
är att registren ska bli tillräckligt välfungerande för att kunna 
finansieras på samma sätt som övriga register inom hälso- och 
sjukvården.

RELATERAT

  Pressmeddelande: Regeringens psykiatrisatsning för 
2007

  Artikel Göran Hägglund: Barns psykiska hälsa dålig i 
Sverige

  Tal: Göran Hägglund på Psykiatridagarna 2007
  Tal: Göran Hägglund vid Psykologförbundets kongress 

2007
  Tal: Göran Hägglund vid konferens om barn till föräldrar 

med psykisk ohälsa
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Remissvar om Miltonutredningen 

http://regeringen.se/sb/d/9914

onutrStatliga myndigheter
  Kommuner
  Landsting
  Länsstyrelser
  Intresseorganisationer och övriga

Här redovisas remissvaren för den nationella 
psykiatrisamordnarens delbetänkande Vård och stöd till 
psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) samt 
huvudbetänkandet Ambition och ansvar. Nationell strategi för 
utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder (SOU: 2006:10).

Det är 130 remissinstanser som fått möjlighet att yttra sig om de 
två betänkandena, och 114 har svarat. En del instanser har valt 
att lämna synpunkter på bägge och andra bara på en. Utöver 
dessa har 25 intresseorganisationer och andra valt att sända in 

RELATERAT

  Läs mer om Miltonutredningen

Läkemedel
Läkemedel
http://regeringen.se/sb/d/4029

  Nikotinläkemedel i handeln

Läkemedelslagen är till för patienternas och allmänhetens 
säkerhet. Den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg 
med att läkemedlet är säkert och effektivt och att det är av hög 
kvalitet.
Ansvariga myndigheter
Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden är de 
myndigheter som har läkemedel som sitt huvudsakliga 
ansvarsområde. Läkemedelsverket ska se till att läkemedel är 
säkra, effektiva och av god kvalitet. 
Läkemedelsförmånsnämnden beslutar vilka läkemedel som ska 
ingå i förmånssystemet och fastställer priserna för 
förmånsläkemedel. 

Kostnadsutveckling
År 2006 var den totala kostnaden för läkemedelskonsumtion i 
Sverige cirka 33,3 miljarder kronor inklusive moms. I beloppet 
ingår kostnader för läkemedelsförmånerna (subventionerade 
läkemedel), läkemedel i slutenvård (dvs. på sjukhus), 
patienternas egenavgifter samt kostnader för receptfria 
läkemedel.

Kostnaderna för läkemedel uppgår till cirka 14 procent av de 
totala hälso- och sjukvårdskostnaderna.

Lagar och förordningar
Lagar som styr läkemedelsområdet är: 
Läkemedelslag (1992:859)
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Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Lagarna finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabaser, 
se länk.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
 ▪ Socialdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Läkemedelsverkets webbplats
  Läkemedelsförmånsnämndens webbplats
  Apotekets webbplats
  Regeringskansliets rättsdatabasers webbplats

Hälso- och sjukvård i EU

http://regeringen.se/sb/d/9879Hälso- och sjukvård i 
EU
  Hälsa och migration
  Organdonation och transplantation

I framtiden kommer EU-samarbetet att bli ett viktigt 
komplement till det nationella arbetet med att förbättra hälso- 
och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

Utökat samarbete men medlemsstaterna bestämmer
Den ökade rörligheten bland EU:s medborgare och arbetskraft, 
har under de senaste åren lett till att medlemsstaternas behov av  
samarbete inom hälso- och sjukvården ökat. Ansvariga 
ministrar i EU:s medlemsstater är överens om att ett utökat 
internationellt samarbete har potential att bidra till hälso- och 
sjukvårdens utveckling och har därför initierat ett fördjupat 
samarbete.

Samtidigt bygger samarbetet på en enighet mellan staterna, om 
att vården ska fortsätta att utvecklas i enlighet med varje stats 
grundläggande princip för att ge god hälso- och sjukvård till sina 
medborgare, och att vården främst är en angelägenhet för 
medlemsstaterna.

Europeiska kliniker för högspecialiserad vård
En samsyn har vuxit fram om att samverkan på EU-nivå kan ge 
stora fördelar för såväl enskilda patienter och vårdpersonalen 
som hälso- och sjukvårdssystemen i sin helhet. EU:s 
medlemsstater har därför enats om att samarbeta kring och 
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analysera ett antal frågor som anses vara grundläggande för den 
sociala välfärd som unionen vill värna om.

Inom det europeiska samarbetet diskuteras bland annat 
möjligheten att skapa europeiska kliniker för högspecialiserad 
sjukvård, vilket skulle förbättra patienternas möjlighet att få 
tillgång till högspecialiserad vård, till exempel vård av svåra 
cancersjukdomar.

Fler områden att utveckla samarbeten kring
Andra utvecklingsområden som kan bidra till att förbättra 
hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är de samarbeten 
som inletts kring utvärdering av medicinska teknologier och 
metoder, utökat användande av IT-stöd i vården samt stärkt 
patientsäkerhet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

Socialtjänstpolitik

http://regeringen.se/sb/d/1946
Socialtjänstpolitik
  Budget 2008 socialtjänstpolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Socialtjänstens ansvar och beredskap
  Ett kontrakt för livet
  Förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården
  Hemlöshet
  Våldsutsatta kvinnor
  Utvecklingsmedel för våldsutsatta kvinnor
  Stärkt skydd för barn och unga
  Brukardelegationen
  Publikationer socialtjänstpolitik

Politikområdet omfattar insatser inom verksamhetsområdena 
Individ- och familjeomsorg samt Statligt bedriven ungdoms- 
och missbrukarvård. Det är fråga om insatser för att förbättra 
situationen för de mest utsatta grupperna i samhället.

Socialtjänstpolitikens mål
Målet för socialtjänstpolitiken är att stärka förmågan och 
möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt 
och socialt utsatta situationer och att stärka skyddet för utsatta 
barn.

Politikens omfattning
Politikområdet omfattar insatser inom verksamhetsområdena 
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Individ- och familjeomsorg samt Statligt bedriven ungdoms- 
och missbrukarvård. Det är fråga om insatser för att förbättra 
situationen för de mest utsatta grupperna i samhället till 
exempel flickor och pojkar och familjer i socialt och ekonomiskt 
utsatta situationer, hemlösa, personer med missbruksproblem 
och kvinnor som utsätts för hot och våld.
Ansvaret för att kvinnor och män, flickor och pojkar i socialt 
utsatta situationer får det stöd och den hjälp de behöver vilar 
enligt socialtjänstlagen på kommunen. Statens insatser inom 
politikområdet består främst av lagstiftning, tillsyn, uppföljning 
och utvärdering, vissa stimulansbidrag samt det 
utvecklingsarbete som bedrivs av myndigheterna. Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för den statligt bedrivna 
ungdoms- och missbrukarvården.

Politikens inriktning
En förutsättning för en väl fungerande socialtjänst är kunskap 
om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och 
avsedd effekt. Möjligheterna till att framställa statistik, göra 
verksamhetsuppföljningar samt säkerställa kvaliteten på vård, 
omsorg och insatser inom socialtjänsten ska förbättras.

Samhällets skydd och stöd för socialt utsatta barn är extra 
viktigt. Den förstärkta tillsynen av den sociala barn- och 
ungdomsvården fortsätter under 2008 och samlad lag-stiftning 
för den sociala barn- och ungdoms-vården ska utredas.

Många människor står utanför arbetsmarknaden i Sverige idag. 
Regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att på olika sätt 
skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan gå 
från bidrag till eget arbete.

Att långsiktigt komma tillrätta med missbruket innebär också 
att minska utanförskapet. De nu gällande nationella alkohol- 
respektive narkotikahandlingsplanerna ligger fast och 

regeringens insatser ligger således i linje med de mål som anges 
i handlingsplanerna för samhällets vård- och 
behandlingsinsatser för personer med missbruksproblem.

Hemlöshet är en utmaning för det svenska väl-färdssamhället 
och en viktig del i arbetet att bryta utanförskapet. Det behövs en 
helhetssyn och en sammanhållen politik på såväl nationell som 
lokal nivå. Regeringen har presenterat en strategi för att 
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden - 
Hemlöshet många ansikten mångas ansvar. Strategin löper 
under åren 2007-2009.

Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och en 
allvarlig typ av brottslighet. Kommunernas ansvar för 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld måste stärkas 
och insatserna måste bli mer en-hetliga i hela landet. 
Regeringen arbetar med nationella handlingsplaner för att 
motverka prostitution och människohandel som på 
socialtjänstområdet kommer att innehålla åtgärder för att öka 
förutsättningarna för socialtjänsten att bemöta och ge stöd åt 
personer med erfarenhet av prostitution samt offer för 
människohandel.

Myndigheter
Till politikområdet hör Statens institutionsstyrelse (SiS).
Socialstyrelsen är central expertmyndighet och har 
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Socialtjänstens ansvar och 
beredskap
http://regeringen.se/sb/d/5627

         Utredning om vistelsebegreppet i 
         socialtjänstlagen
  Ekonomiskt bistånd
  Riksnormen
Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från 
socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om 
rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de 
skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de 
människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser 
som man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Kommunernas ansvar
Socialtjänstlagen reglerar kommunens yttersta ansvar för att de 
människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning 
i det ansvar som vilar på andra huvudmän, t.ex. landstingen. 
Ansvarig kommun för ett barn är den kommun där 
vårdnadshavaren vistas.

Till socialtjänstens uppgifter hör att svara för omsorg och 
service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och 
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Det 
finns i lagen inte angivet alla de insatser som den kommunala 
socialtjänsten kan bistå med. Vissa insatser är kommunerna 
skyldiga att bistå med medan andra kan de bistå med ändå, 
antingen mot återbetalning eller som en ren serviceinsats. När 
det finns ett behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på 
annat sätt än via socialtjänsten är kommunerna skyldiga att 

bistå med insatser motsvarande en skälig levnadsnivå. Om den 
enskilde är i en akut nödsituation är han eller hon i behov av 
omedelbart bistånd, om behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Insatser som kommuner kan bli skyldiga att bistå med kan 
vara ekonomisk hjälp och insatser för barnets skydd eller stöd. 
Det kan t.ex. handla om bistånd till mat, kläder, resekostnader, 
jourfamiljehem eller annat stöd.

Socialtjänsten ska i uppsökande verksamhet upplysa om och 
erbjuda enskilda sin hjälp.

Beredskap
Socialtjänsten har till uppgift att tillhandahålla sociala tjänster 
genom rådgivningsbyråer, socialcentraler , socialjour eller 
annan därmed jämförlig verksamhet. I mindre kommuner nås 
socialjouren ibland t.ex. via polisen.

POSOM-grupper
I samband med en särskild händelse kan det finnas behov av att 
organisera psykiskt och socialt omhändertagande av människor 
som direkt eller indirekt drabbats av händelsen. I de flesta 
kommuner finns beredskap i form av POSOM-grupper 
(Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande) vid allvarligare 
incidenter. Det är vanligt att det är socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg som har ansvaret för gruppernas arbete. POSOM 
ersätter inte myndighetsuppgifterna för t.ex. socialtjänsten.

POSOM-grupper bygger på frivillighet och stödgrupper. Kyrkan 
spelar en viktig roll. Vanligaste deltagarna är socialtjänsten, 
kyrkan och skolan. Andra vanliga aktörer är polisen, 
räddningstjänsten och hälso- och sjukvården (primärvården).

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det finns 21 länsstyrelser 
i landet - en i varje län. Länsstyrelsen arbetar utifrån den 
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grundläggande uppgiften att vara statens företrädare i 
regionerna och samordnare i de frågor som staten lagt på 
länsstyrelsen. En av länsstyrelsens uppgifter är att ha tillsyn 
över socialtjänsten. Länsstyrelsen ska bland annat informera 
och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten, 
biträda kommunerna med råd i deras verksamhet, främja 
samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och 
andra samhällsorgan.

Länsstyrelserna samordnar och bevakar kommunernas sociala 
beredskap. Särskilt viktiga uppgifter är att stödja kommunerna i 
deras krisberedskapsarbete och samverka med sektorsansvariga 
myndigheter, företag och organisationer. Kommunerna kan 
vända sig till länsstyrelsernas räddningsenhet som ansvarar för 
samordningen inom länet.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för 
verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och 
hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen är uppdelad i en central del 
i Stockholm och sex regionala enheter med ansvar för medicinsk 
tillsyn. Rollen som expert- och tillsynsmyndighet innebär att 
Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och 
kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma.

Socialstyrelsen ska även minska risken för och konsekvenserna 
av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår 
påfrestning skulle inträffa ska människors liv, personliga 
säkerhet och hälsa tryggas. Landstingen ska planera sin hälso- 
och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls. Mot bakgrund av denna bestämmelse utarbetar 
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd inför höjd 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
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EXTERNA LÄNKAR
  Socialstyrelsens webbplats

Riksnormen
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  Utredning om vistelsebegreppet i 
socialtjänstlagen

  Ekonomiskt bistånd
  Riksnormen
Riksnormen bestäms varje år av regeringen. Beloppen för de 
olika posterna som ingår i riksnormen grundar sig på pris- och 
konsumtionsundersökningar.   
   Kostnadsberäkningarna ska spegla en skälig konsumtionsnivå, 
dvs. varken minimi- eller lyxnivå. Beloppen ska täcka 
kostnaderna för vad som bör finnas i ett hushåll för att man ska 
klara vardagen.
   Flera personer som delar hushåll bedöms som en ekonomisk 
enhet. Riksnormen för ett hushåll per månad är summan av de 
personliga kostnaderna för alla medlemmar i hushållet 
(livsmedel, kläder, hygien etc.) och beloppet för de 
gemensamma hushållskostnaderna (förbrukningsvaror, 
dagstidning, telefon, TV-licens).
   Ett hushålls behov av försörjningsstöd räknas ut genom att 
man lägger ihop riksnormen med skäliga kostnader för boende, 
hushållsel m.m. Detta belopp minskar man sedan med 
hushållets inkomster.
   När socialtjänsten räknar ut behov av ekonomiskt bistånd 
brukar man ta med alla nettoinkomster som hushållet har. Det 
gäller t.ex. lön eller avgångsvederlag, sjukpenning, 
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, pension, 
underhållsbidrag, barnbidrag eller 

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet
EXTERNA LÄNKAR
  Läs Socialstyrelsens meddelandeblad om riksnormen 
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Hemlöshet
http://regeringen.se/sb/d/6315

 Strategi för att motverka hemlöshet
  Kartläggning och försöksverksamhet
  Statistik över vräkningar

Hemlöshet är en utmaning för det svenska välfärdssamhället. 
Arbetet med att motverka hemlöshet är mycket viktigt för 
regeringen. Det handlar både om att se till att de som idag är 
hemlösa får ett värdigt boende och att förhindra att hemlöshet 
uppstår. Orsakerna till hemlöshet är många och ofta 
komplicerade. Därför krävs insatser inom flera områden - 
arbetsmarknad, bostadsmarknad, hälso- och sjukvård, 
integration och utbildning.

Vem är hemlös?
I dagligt tal används begreppet hemlös för att beskriva en 
person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller 
härbärge.

Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar grupper 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en 
osäker boendesituation. Det kan vara att personen är inskriven 
på t.ex. kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller 
stödboende inom socialtjänst, landsting eller annan vårdgivare 
och inte har ordnat boende inför utskrivning. Socialstyrelsen 
räknar även den grupp som bor ofrivilligt hos släkt, vänner, 
bekanta eller har tillfälligt andrahandskontrakt (kortare än tre 
månader) och som på grund av denna situation sökt hjälp eller 
varit i kontakt med socialtjänsten eller en annan organisation.

Kartläggning
Den senaste kartläggningen av hemlöshet genomfördes år 2005. 
Den visar att antalet personer utan egen bostad har ökat i 
Sverige under de senaste åren. Minst 17 800 personer var 
hemlösa under en mätvecka 2005. Det finns hemlösa personer i 
86 procent av landets kommuner, men problemen är större i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tre fjärdedelar av personerna är män. Den stora merparten är 
födda i Sverige, men personer med utländsk bakgrund är 
överrepresenterade. 26 procent är födda utomlands, jämfört 
med 12 procent av befolkningen. Medelåldern bland de hemlösa 
är 41 år. Nästan var tredje är förälder till barn under 18 år. 
Minst 1 000 barn drabbas av vräkning varje år.

Av de 17 800 hemlösa personerna befinner sig 3 600 i en akut 
situation. De sover ute eller bor tillfälligt på till exempel 
härbärgen, kvinnojourer eller campingplatser. 4 700 personer 
bor ofrivilligt hos familj och vänner eller har mycket korta 
andrahandskontrakt. 8 400 bor på institutioner eller i olika 
typer av stödboenden och saknar egen bostad när de skrivs ut. 
För resterande 1 100 är situationen okänd.

Jämfört med 1999 har andelen hemlösa som bor på härbärge 
eller andra akutboenden ökat från 550 år 1999 till cirka 
1 650 personer år 2005.

En stor andel av de hemlösa har missbruksproblem, 62 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
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Strategi för att motverka hemlöshet 
och utestängning från 
bostadsmarknaden
mlöshet
http://regeringen.se/sb/d/8724

  Mål 1
  Mål 2
  Mål 3
  Mål 4
  Underlätta för enskilda på bostadsmarknaden

Regeringen har presenterat en strategi för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden - 
Hemlöshet många ansikten mångas ansvar. Syftet med strategin 
är att skapa en struktur som gör det tydligt att många aktörer på 
såväl nationell, regional som lokal nivå har ett ansvar och en roll 
att spela i arbetet mot hemlösheten. Strategin innebär en 
ambitionshöjning genom att den anger en tydlig 
handlingsinriktning, ett brett angreppssätt och ett tydligt 
samarbete. Strategin löper under tre år 2007-2009.

Strategins mål och insatser
Regeringens strategi omfattar fyra mål för det fortsatta 
arbetet.

 1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas 
fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov

 2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller 
inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har 
stödboende eller vistas på hem för vård eller boende 

(HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska 
minska.

 3.  Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska 
underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i 
boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av 
boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra 
aktörer.

 4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

Strategins genomförande
Åtgärder för att genomföra strategin handlar både om stimulans 
till lokalt utvecklingsarbete och uppdrag till myndigheter att 
utveckla sitt arbete.

Regeringens ansvar och uppgifter
Hela strategin bygger på en ökad samverkan och ett bredare 
ansvarstagande. Inom Regeringskansliet kommer handläggare 
från berörda departement att inbjudas till en 
interdepartemental arbetsgrupp. Gruppens uppgift är att följa 
och driva på arbetet hos myndigheter och andra inom sina 
respektive ansvarsområden. Varje departement ansvarar för 
sina delar av strategin och Socialdepartementet håller samman 
arbetet inom Regeringskansliet.

Myndigheter och andra aktörer
De nationella myndigheterna har en viktig roll för att sprida 
kunskap och ge stöd till aktörer inom sina ansvarsområden. 
Socialstyrelsen har uppdraget att hålla samman arbetet med 
strategin och har presenterat en plan för hur regeringens 
strategi ska genomföras.

Planen har tagits fram i samråd med de myndigheter som ingår i 
den nationella styrgruppen dvs. Boverket, Kriminalvården och 
Kronofogdemyndigheten. I styrgruppen ingår även Sveriges 
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Kommuner och Landsting. Till styrgruppen har en 
referensgrupp med representanter för myndigheter, 
länsstyrelser, intresseorganisationer på bostadsmarknaden samt 
frivillig- och brukarorganisationer tillsatts för att utifrån sina 
målgruppers intressen följa arbetet och lämna synpunkter.

Lokalt utvecklingsarbete
Det är framförallt i det lokala sammanhanget som strategin 
omsätts i praktiskt arbete. Det är i kommunen som ett 
samordnat uppsökande arbete kan utvecklas för att möta 
personer i deras egen miljö på härbärgen och i akutboenden och 
länka vidare till fortsatta insatser. Det är i kommunen som gott 
samarbete mellan socialtjänst och fastighetsägare kan byggas 
för att minska hemlösheten. På lokal nivå fyller organisationer 
en viktig uppgift och de bör uppmuntras att delta i arbetet. 
Regeringens och nationella myndigheters roll är att på bästa sätt  
stötta och stimulera de lokala aktörerna i sitt arbete. I strategin 
har regeringen valt att stimulera lokalt utvecklingsarbete genom  
ökad kunskap och ekonomiskt stöd till utveckling av arbetssätt 
och arbetsorganisation.

 ▪ Sprida kunskap och inspiration

För att utveckla det lokala arbetet är viktiga delar att sprida 
kunskap om regeringens strategi samt om aktuellt regelverk och 
goda erfarenheter för att uppnå uppsatta mål.

 ▪ Stimulansmedel

Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att i samråd med 
berörda myndigheter fördela medel till lokalt utvecklingsarbete 
och utvärdera insatserna mot uppsatta mål. Regeringen har 
avsatt drygt 55 miljoner kronor under 2007 och 2008 för detta.

 ▪ Fortlöpande uppföljning

Utvecklingen när det gäller omfattning av hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden bör fortlöpande följas. För  
ett samlat grepp har Socialstyrelsen uppdraget att i samråd med 
berörda myndigheter ge förslag på hur uppföljningen ska ske.

Tidplan
Strategin löper under tre år 2007-2009. En slutrapport 

RELATERAT
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Stärkt skydd för barn och unga

http://regeringen.se/sb/d/8442

  Utredning till skydd för barn och unga
  Uppdrag till IMS om metodhandbok för barn och 

unga
  Utveckling av den sociala barn- och 

ungdomsvården
  Registerkontroll av personal vid HVB-hem
  Lag om barn som avlidit genom brott

I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, 
att få växa upp under goda och trygga förhållanden och att få 
utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. 
Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals skall vara 
självklara utgångspunkter i alla åtgärder som rör barn inom 
socialtjänsten.
Det är föräldrarna som i första hand har ansvar för barnets 
uppfostran och utveckling, vilket också framhålls i FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). De 
flesta barn lever under trygga och goda förhållanden 
tillsammans med sina föräldrar. Samhällets roll är att stödja och 
komplettera föräldrarna i deras föräldraskap. 
Barnavårdscentraler, förskolor och skolor bidrar till att ge 
föräldrar ett generellt stöd genom den verksamhet de bedriver.

I en del familjer behöver samhället/staten ta ett större ansvar 
genom insatser från den sociala barn- och ungdomsvården. 
Behoven kan variera och gäller ibland kortare perioder och 
ibland under barnets hela uppväxttid.

Stödinsatser för barn och ungdom behöver samordnas på ett 
bättre sätt än i dag. Skolhälsovården har en viktig roll i arbetet 
med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Tidiga 
och tydliga insatser skall prägla samhällets arbete med unga 
människor som riskerar att påbörja en kriminell bana. 
Föräldrars kraft och möjlighet skall tas bättre tillvara och deras 
ansvar för att förmedla normer till sina barn ska göras tydligt.

Höga krav måste ställas på insatsernas säkerhet och kvalitet 
liksom på rättsäkerheten i handläggning och dokumentation 
inom den sociala barn- och och ungdomsvården. 

http://regeringen.se/sb/d/8442
http://regeringen.se/sb/d/8442
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/93759
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/93759
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/94509
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/94509
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/94509
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/94509
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/84450
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/84450
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/84450
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/84450
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/74280
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/74280
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/93858
http://regeringen.se/sb/d/8442/a/93858


God tandvård till rimlig kostnad

http://regeringen.se/sb/d/10161

  Frågor och svar
  Ansvar och kostnader

Under 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för 
vuxna. Målet är att det ska bli billigare att besöka tandvården - 
speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov - och att 
stärka patientens ställning. Regeringen vill också förbättra 
konkurrensen på tandvårdsmarknaden och minska den 
administrativa bördan för tandvårdsföretagarna. 

Reformen innehåller en tandvårdscheck - ett allmänt 
tandvårdsbidrag - till alla vuxna som fyllt 20 år. Ett skydd mot 
höga kostnader införs. Ett system för referenspriser upprättas 
och en prisportal på Internet ska göra det enklare för den 
enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare. 
Reformen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Tandvårdscheck - allmänt tandvårdsbidrag
Tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag 
till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget uppgår till 300 
kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 
kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år 
och äldre.

Skydd mot höga kostnader
Ett skydd mot höga kostnader för tandvårdstjänster införs. 
Skyddet innebär att kostnader för den enskilde, mellan 3 001 - 
15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 
000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 

kronor får den enskilde betala själv. Det är inte all tandvård som 
ersätts. Ersättningen baseras på i förväg bestämda 
referenspriser för viss tandvård. Dagens högkostnadsskydd för 
patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya 
tandvårdsstödet.

Referensprissystem
Systemet ska fungera så att vårdgivaren får ersättning per utförd 
åtgärd. Referenspriset utgör grunden för beräkningen av 
tandvårdsersättningen och ska även fungera som jämförelsepris 
för patienterna. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden 
behålls.

Vilken tandvård ersätts?
All tandvård berättigar inte till statlig ersättning. Särskilda 
föreskrifter kommer att finnas för vilka tandvårdsåtgärder 
vårdgivaren får ersättning för. För dessa åtgärder kommer 
staten att ange ett referenspris.

Förebyggande tandvård omfattas av ersättningen. Dessutom 
tandvård som patienten behöver och som gör att patienteten 
slipper smärta och sjukdomar, och har förmåga att äta, tugga 
och tala utan större hinder. Slutligen ersätts tandvård som ska 
åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat, men 
tandvård av rent kosmetiska skäl ersätts inte. Tandvården ska så 
långt som möjligt bevara munnens vävnader.

Prisportal med referenspriser på Internet
En prisportal på Internet ska göra det lättare för allmänheten att 
kunna jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser. 
Försäkringskassan har fått i uppdrag att utforma portalen.
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Minskad administrativ börda för tandläkarna
En viktig utgångspunkt för tandvårdsreformen är att minska 
den administrativa bördan för vårdgivarna. En central del är 
därför Försäkringskassans utveckling av ett nytt och 
ändamålsenligt IT-stöd, som ska hantera alla uppgifter som 
vårdgivarna ska lämna.

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen överlämnar proposition 

om statligt tandvårdsstöd
  Prop.2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd

Äldrepolitik
http://regeringen.se/sb/d/1954

  Budget 2008 äldrepolitik
  Regeringens genomförda insatser
  Frågor och svar
  Vård och omsorg om äldre
  Regeringssatsning på vård och omsorg om äldre
  Teknik för äldre
  Äldres boende
  Publikationer äldrepolitik

Politikområdet omfattar insatser som syftar till att ge äldre 
personer förutsättningar att leva ett självständigt liv med god 
livskvalitet.

Politikområdets mål
Målet för politikområdet är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv  
och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i 
trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt 
och ha tillgång till god vård och omsorg.

Ett kompletterande mål är föreslaget i budgetpropositionen för 
2008: "Målet för regeringens insatser är att främja 
huvudmännens utveckling av god kvalitet i vård och omsorg om 
äldre kvinnor och män".

Politikens omfattning
Politikområdet omfattar insatser som syftar till att ge äldre 
kvinnor och män förutsättningar att leva ett självständigt liv 
med god livskvalitet. Många av dessa insatser utförs inom 
ramen för en generell politik som riktar sig till fler målgrupper 
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än äldre varför de ofta finansieras och redovisas inom andra 
politikområden än äldrepolitiken. De insatser som i detta 
sammanhang redovisas som äldrepolitik är huvudsakligen 
sådana som kommunerna ansvarar för inom ramen för äldre- 
och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen och kommunal 
hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen.

Politikens inriktning
Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är 
att äldre personer och deras närstående ska kunna lita på att de 
erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet. 
Särskilt fokus ligger på de sköraste individerna, de som kan ha 
svårigheter att göra sin röst hörd såsom t.ex. personer med 
demenssjukdom, personer med annat modersmål än svenska 
och personer med flera sjukdomar samtidigt.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder som under de 
kommande åren stärker kvalitetsutvecklingen inom vården och 
omsorgen om äldre. Dessa åtgärder innehåller bland annat stora  
statliga stimulansbidrag till kommuner och landsting, stöd till 
byggande av särskilt boende, utvecklandet av 
kvalitetsindikatorer för att kunna göra kvalitetsjämförelser, 
brukarundersökningar, teknikutvecklingsbidrag och ökade 
satsningar på äldreforskning. Ytterligare åtgärder behövs dock 
för att komma till rätta med kvalitetsbristerna. Därför har 
regeringen tillsatt utredningar som bland annat ska komma med 
förslag som rör förbättringar i bostadsförsörjningen för äldre, 
utvecklandet av fritt val av utförare av insatser samt 
tillförsäkrandet av en värdig äldreomsorg. Dessa utredningar 
kommer att lämna sina betänkanden senast under våren 2008.

Myndigheter
Äldrepolitiken involverar många av regeringens myndigheter.
 

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maria Larsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om Socialdepartementets budget 2008

EXTERNA LÄNKAR
  Socialstyrelsens webbplats
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Regeringens satsning på vård och 
omsorg om äldre

http://regeringen.se/sb/d/8637

h om Stimulansbidrag
  Läkartillgång
  Läkemedelsgenomgångar
  Förebyggande arbete
  Demensvård
  Rehabilitering
  Kost och nutrition
  Det sociala innehållet
  Öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer
  Värdighetsgaranti
  Fritt val inom äldre- och handikappomsorg
  Anhörigstöd
  Utredning om kompetensreform inom 

äldreomsorgen

Regeringen gör en satsning för de äldre, som innehåller 
omedelbara pengar till kommuner och landsting för en bättre 
äldreomsorg. Dessutom påskyndar regeringen utvecklingen mot 
öppna redovisningar och jämförelser av äldreomsorgens kvalitet 
i landets alla kommuner.

Regeringen bedömer att kvaliteten i vården och omsorgen om 
äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska 
omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen 
behöver förbättras. Samverkan mellan huvudmännen måste 

förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda. Det förebyggande arbetet bland äldre 
personer behöver intensifieras för att bland annat förebygga 
fallolyckor. Sammantaget behöver åtgärder vidtas för att äldre 
kvinnor och män och deras anhöriga ska känna trygghet.
Regeringen har beslutat att satsa 1,35 miljarder kronor som 
under 2007 ska fördelas till kommuner och landsting för att 
stimulera till utveckling av kvaliteten i vården och omsorgen om 
äldre personer. En satsning görs också på öppna jämförelser 
inom äldreomsorgen, något som till exempel aktivt ska kunna 
användas i utvecklings- och förändringsarbete. Detta är de 
första 

LADDA NER

  Beslut om stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre 
(pdf 57 kB)

  Bilaga till beslut om stimulansbidrag för vård och omsorg 
om äldre (pdf 85 kB)

  Fördelning av stimulansbidrag till kommuner och 
landsting (pdf 66 kB)

  Beslut om öppna jämförelser (pdf 191 kB)
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Äldres boende

http://regeringen.se/sb/d/8088

  Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre
  Äldreboendedelegationen

Det egna boendet är en viktig del av äldrepolitiken. Fler 
moderna och tillgängliga bostäder har gjort det möjligt för 
personer i allt högre ålder och med fysiska 
funktionsnedsättningar att bo kvar hemma eller att kunna skaffa  
en bostad som svarar mot de egna behoven eller önskemålen. 
Möjligheterna att få bidrag till bostadsanpassning har 
ytterligare ökat möjligheterna att bo kvar hemma längre upp i 
åren. En ökad trygghet i hemmet genom kvalificerade insatser 
från hemtjänst och hemsjukvård har också bidragit till att det 
blivit vanligare att människor kan och vill bo kvar hemma.

Boende för ökad trygghet
Många äldre personer vill ändå av flera olika skäl förändra sitt 
boende. Många bostäder är inte tillgängliga för personer med 
nedsatt rörlighet och i utemiljön kan det finnas hinder för 
framkomlighet för äldre personer med funktionshinder. Det 
allmänna serviceutbudet kan vara svårt att nå utan egen bil. 
Många söker ett annat boende för att öka sin trygghet eller sina 
möjligheter till aktiviteter och socialt umgänge. Problem med 
otrygghet och ensamhet är allvarliga. Med ett allt större antal 
äldre i hög ålder finns risk att problemen ökar om de äldre 
tvingas bo kvar i boendeformer som inte passar.

Seniorbostäder
Bostäder som erbjuds till personer över en viss ålder kallas ofta 
seniorbostäder. Seniorbostäder finns både som hyresrätter och 
bostadsrätter. Ofta ingår någon form av gemensam service som 
då bekostas via hyran.

Särskilda boendeformer för äldre
Särskilt boende är en boendeform för äldre där vård- och 
omsorgspersonal finns tillgänglig dygnet runt. För att kunna 
flytta till ett särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen en 
biståndsprövning och ett beslut från kommunen. De som bor i 
särskilda boendeformer är allt oftare personer med 
demenssjukdom eller svårt sjuka äldre.
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Publikationer inom äldrepolitiken
http://regeringen.se/sb/d/1954/a/14834

Nedan listas aktuella utredningar, propositioner och skrivelser 
inom politikområde Äldre.

            Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder
            SOU 2007:103
            Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
            Prop. 2005/06:115
  Avgift för matservice inom äldre- och 

handikappomsorgen
SOU 2006:24

  Stärkt rättssäkerhet för äldre m.fl.
Lagrådsremiss 10 februari 2006

  Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och 
omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för 
personalen
Prop. 2004/05:94

  Sammanhållen hemvård
SOU 2004:68

  Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala 
tjänster
Skrivelse 2003/04:172

Sociala frågor i EU
http://regeringen.se/sb/d/9892

  Social trygghet och delaktighet i EU
  "Active inclusion"
  Sociala tjänster i allmänhetens intresse

Samarbetet på det sociala området inom EU sker till stor del 
inom ramen för den öppna samordningsmetoden. 
Samordningsmetoden är ett redskap inom Lissabonstrategin.

Den öppna samordningsmetoden innebär att medlemsstaterna 
utbyter goda erfarenheter, lär av varandra och sätter upp 
gemensamma mål för politiken.

Sedan år 2000 samarbetar EU:s medlemsstater inom ramen för 
den öppna samordningsmetoden bland annat kring frågor om 
att bekämpa fattigdom och social utestängning, att verka för 
hållbara och rimliga pensioner samt en hållbar och tillgänglig 
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
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Stat, kommuner och landsting

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Stat, kommuner och landsting. 
http://wimnell.com/omr353g17.pdf (6520+657+658+7955)
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Stat, kommuner och landsting
http://regeringen.se/sb/d/1491

  Kommuner och landsting
  Länsstyrelser
  Statlig förvaltning
  Offentlig upphandling i Sverige och EU

Tyngdpunkten i den offentliga förvaltningen ligger på lokal nivå. 
Medborgarnas kontakter med den offentliga sektorn sker oftast 
med kommuner eller landsting - man går i skolan, gör ett 
sjukhusbesök eller hämtar barnen på dagis. Länsstyrelsen är 
statens företrädare i regionerna. Tillgänglighet och effektivitet 
är viktigt för den statliga verksamheten. Medborgare ska enkelt 
kunna dra nytta av de tjänster som myndigheterna erbjuder.

Pressmeddelanden

  Alla pressmeddelanden
Senaste publikationerna

  Alla publikationer
Hitta direkt
  Regleringsbrev på ESV:s webbplats
  Verket för förvaltningsutveckling
  Kommunal revision
  Kommunalt utjämningssystem

ANSVARIGT STATSRÅD 
     Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMEN 

 Finansdepartementet                          

Kommuner och landsting

http://regeringen.se/sb/d/1887

  Mål och budget
  Kommunal ekonomi
  Den kommunala finansieringsprincipen
  Utjämningssystemen
  Utvecklingen inom den kommunala sektorn
  Organisation och styrning
  Internationellt samarbete

Medborgarnas kontakter med den offentliga sektorn sker oftast 
med kommuner eller landsting - man går i skolan, gör ett 
sjukhusbesök eller hämtar barnen på dagis. Tyngdpunkten i den 
offentliga förvaltningen ligger på lokal nivå. Den 1 januari 2007 
fanns 290 kommuner och 20 landsting i Sverige.

I skriften Viktigare lagar och förordningar inför
årsskiftet 2007/2008 kan du läsa om förändringar som
träder i kraft vid årsskiftet. Skriften kan laddas ner eller 
beställas. 
 ▪ Informationsmaterial: Viktigare lagar 

och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008

 ▪ Läs mer om lagstiftningsprocessen, från 
initiativ till beslut

Relaterade publikationer
  Broschyr: Kommuner och landsting - organisation, 

verksamhet och ekonomi
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  Broschyr: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 
2006

Bakgrundsmaterial

  Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer

Externa länkar

  Sveriges kommuner och landstings webbplats
  Rådet för kommunal redovisning
  Jämförelseportalen
  Statistiska centralbyrån
  Ekonomistyrningsverket
  Finansutskottet
  Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Utjämningssystemet
http://regeringen.se/sb/d/3082

  Kommunalekonomiska systemet
  Utjämningssystemet 2007
  Kostnadsutjämning för LSS

Den 1 januari 2005 infördes ett nytt system för 
kommunalekonomisk utjämning. Systemet bygger på det förslag  
som regeringen lämnade till riksdagen i maj 2004. Förslaget 
beslutades den 27 oktober i riksdagen. Här kan du läsa mer om 
det nya systemet i korthet. Du kan även se utfallet av det nya 
systemet för enskilda kommuner och landsting genom en länk 
till Statistiska centralbyrån.

Det nya utjämningssystemet i korthet
Utgångspunkten är densamma som i det tidigare systemet: att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner 
och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare 
service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara 
strukturella kostnader.

Det innebär att flertalet kommuner och landsting får bidrag från 
staten och att en del kommuner och landsting får betala avgifter 
till staten.

En grundläggande skillnad jämfört med det gamla systemet är 
att den tidigare mellankommunala inkomstutjämningen från 
och med 2005 ersätts med ett i huvudsak statligt finansierat 
inkomstutjämningsbidrag. Med det nya 
inkomstutjämningsbidraget är det 13 kommuner och ett 
landsting som får betala en inkomstutjämningsavgift jämfört 
med 54 kommuner och två landsting i det gamla systemet.
Huvuddragen i det tidigare systemet för kostnadsutjämning 
bibehålls, men flera av de delmodeller som ingår i 
kostnadsutjämningen uppdateras.

http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/505
http://regeringen.se/sb/d/505
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.rkr.se/
http://www.rkr.se/
http://www.j-portalen.se/
http://www.j-portalen.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.esv.se/
http://www.esv.se/
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6359.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6359.aspx
http://www.rka.nu/omrka.asp
http://www.rka.nu/omrka.asp
http://regeringen.se/sb/d/7454
http://regeringen.se/sb/d/7454
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/3082
http://regeringen.se/sb/d/3082
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/24069
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/24069
http://regeringen.se/sb/d/3089
http://regeringen.se/sb/d/3089
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/85624
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/85624


Dessutom samlas några verksamheter och kostnadsslag som är 
av regionalpolitisk karaktär i ett nytt statligt finansierat 
strukturbidrag.

För kommuner och landsting som förlorar på det nya systemet 
utgår ett successivt minskande införandebidrag under högst sex 
år.

För att kunna kontrollera statens totala kostnad för 
utjämningssystemet infördes dessutom ett regleringsbidrag och 
en regleringsavgift. Dessa beräknas som skillnaden av 
utjämning, strukturbidrag och införandebidrag och det för den 
kommunalekonomiska utjämningen anslagna beloppet. 
Regleringsbidragets/avgiftens storlek påverkas även när 
kommuner och landsting ska kompenseras för ökade kostnader 
i samband med att staten lägger på dessa nya uppgifter.

Under rubriken Relaterade publikationer i högermarginalen, 
hittar du bakgrundsdokumenten som ligger som grund för det 
nya systemet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Läs broschyren Kommunalekonomisk utjämning
  Deluppföljning av den kommunalekonomiska 

utjämningen, SOU 2006:84
  Kommunalekonomisk utjämning, på engelska

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges kommuners och landstings webbplats
  Statistiska centralbyråns sidor om kommunalekonomisk 

utjämning
  Finansutskottets betänkande
  Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
  Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk 

utjämning

Utvecklingen inom den kommunala 
sektorn 2006

http://regeringen.se/sb/d/3825

  Den kommunala ekonomin
  Hälso- och sjukvård
  Socialtjänst
  Barnomsorg, skola och vuxenutbildning
  Introduktion av nyanlända invandrare

Varje år lämnar regeringen över en skrivelse, Utvecklingen inom 
den kommunala sektorn, till riksdagen. Skrivelsen innehåller en 
översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheter i 
kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

I denna avdelning kan du läsa sammanfattningar om 
kommunernas ekonomiska utveckling samt utvecklingen i de 
stora verksamheterna. Hit räknas hälso- och sjukvård, 
socialtjänsten och barnomsorg, skola och vuxenutbildning.
Hela skrivelsen kan du ladda ner via länken i högerspalten.
Där finns också en länk till en sammanfattande broschyr av av 
skrivelsen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Skrivelse: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 

2006
  Sammanfattande broschyr om utvecklingen inom den 

kommunala sektorn
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Kommunal organisation och 
styrning

http://regeringen.se/sb/d/1906

  Den kommunala självstyrelsen
  Kommunal lagstiftning
  Indelning i kommuner och landsting
  Kommuners och landstings uppgifter
  Kommunal samverkan
  Den politiska organisationen
  Kontroll och tillsyn

Vad kommuner och landsting kan och får göra anges bland 
annat i den kommunala lagstiftningen. På länkarna till vänster 
och höger om sidan hittar du den kommunala lagstiftningen 
med förarbeten, information om regeringens satsningar på 
kommunal samverkan, aktuella kommittéer, länkar med 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Finansdepartementet

RELATERAT
 Broschyr:Juridiska möjligheter till kommunal samverkan
 Prop. 2006/07:24 Förenklad hantering av medborgarför.
  Prop 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i 

kommuner och landsting
  Prop. 2005/06:24 Ändrad länsindelning m.m.
  Prop. 1988/89:119 Europakoentionen om kommunal 

självstyrelse

EXTERNA LÄNKAR
  Kommunallagen
  Sveriges kommuners och landstings webbplats
  Kommunala kompetensutredeningen

Länsstyrelser

http://regeringen.se/sb/d/1892

  Om länsstyrelser
  Mål och budget
  Landshövdingar
  Samverkansorgan
  Ansvarskommittén

Det finns 21 länsstyrelser i landet - en i varje län. 
Länsstyrelsernas huvuduppgift är att vara statens företrädare i 
de frågor som staten lagt på länsstyrelsen

Länsstyrelserna

Landets 21 länsstyrelser har en gemensam webbplats, 
www.lst.se, med övergripande information om länsstyrelsernas 
verksamhet. Varje länsstyrelse har dessutom sin egen 
webbplats. Här hittar du länkar till dessa.

  Blekinge län - K
  Dalarnas län - W
  Gotlands län -I
  Gävleborgs län - X
  Hallands län - N
  Jämtlands län - Z
  Jönköpings län - F
  Kalmar län - H
  Kronobergs län - G
  Norrbottens län - BD
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  Skåne län - M
  Stockholms län - AB
  Södermanlands län - D
  Uppsala län - C
  Värmlands län - S
  Västerbottens län - AC
  Västernorrlands län - Y
  Västmanlands län - U
  V:a Götalands län - O
  Örebro län - T
  Östergötlands län - E
  Regleringsbrev till länsstyrelserna 

(Ekonomistyrningsverkets webbplats)
  Läs mer om länsstyrelser

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Ansvarskommittén

http://regeringen.se/sb/d/8809

  Remissvar
  Den största remissomgången någonsin nu 

avslutad
  Beslut om tillsättning av regional samordnare
  Frågor och svar om Ansvarskommittén

Publikationer

  Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, 
Ansvarskommitténs slutbetänkande

  Delrapport 1 - Staten och kommunerna, uppgifter, 
struktur och relation

  Delrapport 2 - Hälso- och sjukvården
  Delrapport 3 - Regional utveckling och regional 

samhällsorganisation

Externa länkar

  Ansvarskommitténs webbplats
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Remissinstanser

http://regeringen.se/sb/d/9255
  
         Sammanställning av svarsformulären
         Kommun- och Kommunalförbund A-G
  Kommun- och Kommunalförbund H-N
  Kommun- och Kommunalförbund O-U
  Kommun- och Kommunalförbund V-Ö
  Landsting
  Länsstyrelser
  1. Myndigheter m.m.
  2. Myndigheter m.m.
  1. Övriga
  2. Övriga
  3. Övriga
  4. Övriga

Här kan du läsa remissinstansernas yttranden allt eftersom de 
kommer in. Observera att alla instanser ej finns redovisade på 
webbplatsen.

  Kommuner, Kommunförbund och Kommunalförbund
  Landsting
  Länsstyrelser
  Myndigheter m.m.
  Övriga
  Sammanställning av svarsformulären

Statlig förvaltning

http://regeringen.se/sb/d/1994

  Mål
  Förvaltningsutveckling
  Elektronisk förvaltning
  Statliga arbetsgivarfrågor
  Fastighetsförvaltning
  Utbytestjänstgöring i Norden
  Kontakt

Tillgänglighet, öppenhet och effektivitet är viktiga mål för den statliga 
verksamheten. Medborgare ska enkelt kunna dra nytta av de tjänster 
som myndigheterna erbjuder.

  I skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008 kan du läsa om förändringar som träder i 
kraft vid årsskiftet. Skriften kan laddas ner eller beställas. 

  Informationsmaterial: Viktigare lagar 
och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008

  Läs mer om lagstiftningsprocessen, från 
initiativ till beslut

  
Pressmeddelanden

  Alla pressmeddelanden
  

Relaterade publikationer
  Rapport: Vissa åtgärder vid genomföandet av 

omlokalisering av statlig verksamhet
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  SOU 2005:119 e-tjänster för ett enklare och öppnare 
samhälle

Myndigheter

  Arbetsgivarverket
  Ekonomistyrningsverket
  Kammarkollegiet
  Statistiska centralbyrån
  Statskontoret
  Verva

ANSVARIGT STATSRÅD

  Mats Odell
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Förvaltningsutveckling

http://regeringen.se/sb/d/2005

  Styrning
  Organisation av statlig förvaltning
  Kungliga hov- och slottsstaten
  Lagar och förordningar

Under Finansdepartementet ligger samordningsansvaret för 
förvaltningsutvecklingen. Regeringens mål är att den svenska 
statsförvaltningen ska, med höga krav på rättssäkerhet, 
effektivitet och demokrati, vara tillgänglig och tillmötesgående 
och därigenom vinna medborgarnas fulla förtroende

Statsförvaltningen ska ge näringslivet goda arbets- och 
tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad i 
det internationella samarbetet.

Inriktningen på arbetet med att utveckla förvaltningen är att 
genomföra åtgärder och intentioner enligt den 
förvaltningspolitiska propositionen och det förvaltningspolitiska  
handlingsprogrammet.

Ansvarsområdet omfattar:

 ▪ allmänna frågor om statsförvaltningen

 ▪ övergripande frågor rörande styrning, ledning och 
organisation av statlig verksamhet samt rationalisering 
inom statsförvaltningen
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 ▪ övergripande frågor rörande informationsteknik inom 
statsförvaltningen

 ▪ statistik samt folk- och bostadsräkningar

 ▪ hovet (Kungliga Hov- och Slottsstaten)

 ▪ statlig lokalförsörjning inom samtliga 
departementsområden

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Ur budgetpropositionen för 2008: Statsförvaltningens 

utveckling

LADDA NER
  Myndighetsförordningen (pdf 67 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Kammarkollegiet
  Verket för förvaltningsutveckling
  Statistiska centralbyrån, SCB
  Statskontoret

Arbetsgivarpolitik

http://regeringen.se/sb/d/2044
gor
  Arbetsgivarpolitik
  Pensionsfrågor
  Arbetsrätt
  Chefsförsörjning i staten

Regeringens mål för de statliga arbetsgivarfrågorna är en 
samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att 
kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

Därutöver har regeringen bl.a. angett följande 
förvaltningspolitiska prioriteringar på området:

 ▪ Reformera utnämningspolitiken med utgångspunkt i 
regeringsformens stadgande att vid utnämningar endast 
fästa vikt vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 
skicklighet

 ▪ Minska löneskilnaden mellan kvinnor och män i staten

 ▪ Öka den etniska och kulturella mångfalden i staten

 ▪ Intensifiera arbetet med att förebygga och minska 
ohälsan i staten

 ▪ Utveckla en offentlig myndighetskultur, ett offentligt 
etos, inom statsförvaltningen

Regeringen har delegerat stora delar av arbetsgivarpolitiken till 
myndigheternas chefer. Delegeringen innebär en betydelsefull 
frihet för myndigheterna att självständigt utforma organisation, 
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arbetsprocesser, lönebildning och kompetensförsörjning med 
hänsyn till verksamhetens krav.

För att regeringen ska kunna följa utvecklingen och vid behov 
vidta åtgärder redovisar myndigheterna varje år sedan 1997 sin 
kompetensförsörjning till regeringen. I budgetpropositionen 
lämnar regeringen en samlad redovisning av 
kompetensförsörjningen i staten till riksdagen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Broschyr: Statsförvaltningens utveckling
  Broschyr: Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt 

anställda

LADDA NER
  Ur budgetpropositionen för 2007, Samhällsekonomi och 

statsbudget (pdf 3,2 MB)
  Verva: Sjukfrånvaron i staten 2005 (pdf 456 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Verket för förvatlingsutveckling
  Arbetsgivarverket
  Utvecklingsrådet för den statliga sektorn

Offentlig upphandling i Sverige och 
EU
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965

  Kommuner och landsting
  Länsstyrelser
  Statlig förvaltning
  Offentlig upphandling i Sverige och EU

Kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras 
bolag upphandlar varor och tjänster för cirka 500 miljarder 
kronor per år. Dessa upphandlingar ska göras med beaktande av  
svensk och gemenskapsrättslig upphandlingslagstiftning.

Upphandlingslagstiftningen syftar till att underlätta varors och 
tjänsters fria rörlighet inom den Europeiska unionen vilket ger 
våra företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av 
konkurrensen mellan företagen kan den offentliga sektorn skapa 
mera värde för skattepengarna och ta del av nya innovativa 
lösningar. 

Upphandlingslagstiftningen
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur 
upphandlingar av varor och tjänster ska gå till. I normalfallet 
ska en upphandling annonseras och leverantörerna ska ges 
rimlig tid att lämna anbud. Upphandlingsförfarandet är 
skriftligt. Vidare finns i LOU bestämmelser som gör det möjligt 
för leverantörer som tycker sig ha blivit felaktigt behandlande 
att få sin sak prövad i domstol.
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LOU bygger på EG-direktiv och grundläggande 
gemenskapsrättsliga principer som förbjuder diskriminering av 
leverantörer på grund av deras nationalitet och som påbjuder att 
alla leverantörer ska behandlas lika. Upphandlingsprocessen 
ska enligt dessa principer kännetecknas av öppenhet och 
förutsebarhet. Kraven i upphandlingen ska också ha ett naturligt 
samband med och vara rimliga i förhållande till det som 
upphandlas. Vidare ska de upphandlande myndigheterna med 
flera godta intyg och certifikat som utfärdats av behöriga 
myndigheter i något av EU:s medlemsländer.

Två nya upphandlingsdirektiv trädde i kraft 2004. Dessa 
direktiv håller för närvarande på att genomföras i svensk 
lagstiftning.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2
  SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler
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Utbildning och forskning

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Utbildning och forskning. 
http://wimnell.com/omr353g18.pdf ( 7957)
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Utbildning och forskning
http://regeringen.se/sb/d/1467
Utbildning och forskning
 Mål och budget
  Förskoleverksamhet
  Skolbarnsomsorg
  Förskoleklassen
  Grundskola
  Gymnasieskola
  Universitet och högskola
  Forskning
  Vuxenutbildning
  Studiefinansiering
  Internationellt samarbete
  Trygghet för elever och unga
  Globaliseringsrådet
  Lärarlyftet
  Ny betygsskala

Här kan du läsa om frågor som rör barnomsorg, förskoleklass, 
grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola, 
kommunernas vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, 
kompletterande utbildningar, folkbildning, universitets- och 
högskoleväsende, forskning, studiestöd och studiesociala frågor.

Vården behöver fler forskande medarbetare  
Det hävdar utredaren Olle Stendahl i sitt betänkande 
Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen, som 
han i dag överlämnade till högskole- och forskningsminister 
Lars Leijonborg. Svensk klinisk forskning har under de senaste 
åren tappat i kvalitet och stora pensionsavgångar väntar under 

de närmaste tio åren. Utredaren föreslår därför en rad åtgärder 
för att höja kvaliteten i den kliniska forskningen i Sverige. 
 ▪ Pressmeddelande: Förslag till 

åtgärdsplan för den kliniska forskningen: 
Vården behöver fler forskande 
medarbetare

 ▪ SOU 2008:7 Världsklass! - Åtgärdsplan 
för den kliniska forskningen

 ▪ Webbutsändning: Pressträff med 
Utredningen av den kliniska forskningen

  
  
Departementspromemoria, förslag till en ny 
betygsskala 
Förslaget finns beskrivet i departementspromemorian Ds 
2008:13 En ny betygsskala som idag har skickats ut på remiss. 
Utbildningsminister Jan Björklund har presenterat ett förslag 
till en ny betygsskala för både grundskolan och gymnasieskolan. 
Betygsskalan föreslås att innehålla sex steg och en sjunde 
markering.
     Efter remissbehandlingen kommer förslaget att beredas inom  
Regeringskansliet och regeringen avser därefter att återkomma 
till riksdagen med en proposition. 
 ▪ Ds 2008:13 En ny betygsskala
 ▪ Pressmeddelande: Fler steg i ny 

betygsskala
 ▪ Läs sammanfattning om en ny 

betygsskala
 ▪ Frågor och svar om ny betygsskala
  
Greger Bååth utredare för bildandet av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Greger Bååth har fått uppdrag att som särskild utredare 
förbereda och genomföra bildandet av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Han har tidigare varit generaldirektör  
och chef för Specialskolemyndigheten. 
 ▪ Pressmeddelande: Greger Bååth 

generaldirektör i Regeringskansliet
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  Studentkårer viktiga även i framtiden 
  Proposition om nya skolmyndigheter 
  Bidrag till friskolor utrett 
  Risk för brist på ingenjörer 
  Remissförslag om skriftliga omdömen från 

första klass 

Senaste publikationer
  Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen 
  En ny betygsskala 
  Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet 

kan avskaffas 
  Globaliseringen - lyftet för Nordkalotten? 
  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund
  Lars Leijonborg
  Maud Olofsson
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet
  Näringsdepartementet
  Miljödepartementet

Mål och budget för utbildnings- och 
forskningspolitiken

http://regeringen.se/sb/d/1467/a/49776

  Mål och budget
  Förskoleverksamhet
  Skolbarnsomsorg
  Förskoleklassen
  Grundskola
  Gymnasieskola
  Universitet och högskola
  Forskning
  Vuxenutbildning
  Studiefinansiering
  Internationellt samarbete
  Trygghet för elever och unga
  Globaliseringsrådet
  Lärarlyftet
  Ny betygsskala

Utbildningspolitikens mål
Målet är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som 
präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för 
tillväxt och rättvisa.

Det är beslutat av riksdagen (prop. 2000/01:1, bet. 
2000/01:UbU1, rskr. 2000/01:99).
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Forskningspolitikens mål
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande 
forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig 
kvalitet.

Det är beslutat av riksdagen (prop. 2000/01:1, bet 
2000/01:UbU1, rskr. 2000/01:99 och bet 2000/01:KrU1, rskr 
2000/01:59).

Att satsa på forskning är att investera i framtida välfärd. 
Regeringens mål är att de offentliga anslagen tillforskning ska 
öka till motsvarande 1 procent av BNP under mandatperioden.

Budgetförslag 2008
Utbildningspolitik
För 2008 avsätts ca 66 671 miljoner kronor för politikområdet 
utbildningspolitik varav 20 297 miljoner kronor avser 
studiestöd.

Politikområdet har följande omfattning: 
    . Barn och ungdomsutbildning - förskola, skola och 
 fritidshem
 ▪ Vuxnas lärande

 ▪ Högskoleverksamhet

 ▪ Studiestödsverksamhet
Utgiftsområde
Statsbudgeten är indelad i 27 utgiftsområden. 
Utbildningspolitik omfattar utgiftsområdena 15: Studiestöd och 
16: Utbildning och universitetsforskning samt del av 
utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Forskningspolitik
För 2008 avsätts ca 7 538 miljoner kronor för politikområdet 
forskningspolitik.

Politikområdet omfattar anslag till nationell forskning, till 
infrastruktur för forskning i form av bibliotek, arkiv och 
datanät, etikprövning samt till nationell kontakt- och 
utvecklingsverksamhet i förhållande till EU:s 
forskningssamarbete.

Utgiftsområde
Statsbudgeten är indelad i 27 utgiftsområden. Forskningspolitik 
omfattar del av utgiftsområdena 9: Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, 16: Utbildning och universitetsforskning, 17: 
Kultur, medier, trossamfund och fritid, 20: Allmän miljö- och 
naturvård, 23: Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande 
näringar och 24: Näringsliv.

RELATERAT
  Startsida för Budgetpropositionen 2008
  Läsa-skriva-räkna-satsningen i budgetproposition 2008
  Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg
  Utgiftsområde 15: Studiestöd
  Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
  Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid
  Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
  Utgiftsområde 23: Jord- skogsbruk, fiske med anslutande 

näringar
  Utgiftsområde 24: Näringsliv
  Budgetpropositionen för 2008
  Faktablad budgetproposition 2008: Regeringens 

satsningar på skolområdet
  Faktablad budgetproposition 2008: Regeringens 

satsningar på högskole- och forskningsområdet
  Läs om budgetprocessen

EXTERNA LÄNKAR
  Riksdagens webbplats
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Förskoleverksamhet

http://regeringen.se/sb/d/1482

  Internationellt samarbete på förskoleområdet

Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan ett och fem år och 
består av förskola, familjedaghem och öppen förskola.

Förskoleverksamheten är i dag en självklar del av 
barnfamiljernas vardag och en förutsättning för att kunna 
kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. 

Förskoleverksamheten omfattade år 2005 drygt 83 procent av 
alla 1 - 5-åringar. Förskolan har sedan hösten 1998 en egen 
läroplan i form av en förordning. Därmed markeras förskolans 
betydelse som första steget i det livslånga lärandet. Läroplanen 
ska vara vägledande för familjedaghemmen. De pedagogiska 
principerna i förskolans läroplan bygger på att omsorg och 
pedagogik hör samman. En god omvårdnad är en förutsättning 
för utveckling och inlärning samtidigt som omvårdnaden i sig 
har ett pedagogiskt innehåll. Vidare betonas lekens betydelse för  
barns utveckling och lärande liksom barnets egen aktivitet. 
Förskolan ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som 
deltar.

Drygt 403 000 barn finns i förskolan och familjedaghem och 
där arbetar cirka 87 000 vuxna.
Skolbarnsomsorg riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år 
och består av familjedaghem, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet.

Sveriges riksdag och regering fastställer läroplanen, nationella 
mål och riktlinjer för förskoleverksamheten. Inom dessa ramar 

avgör sedan den enskilda kommunen hur verksamheten ska 
bedrivas.

Frågor och svar
Läs frågor och svar om förskoleverksamhet och grundskolan

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet
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Skolbarnsomsorg

http://regeringen.se/sb/d/1467/a/55888
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Skolbarnsomsorg riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år 
och består av familjedaghem, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet.
Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt 
erbjuda en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda skolbarnsomsorg för barn 
som går i förskoleklass och skola upp till 12 års ålder i den 
utsträckning som behövs för att föräldrarna ska kunna 
förvärvsarbeta eller studera eller om barnet har ett eget behov 
av verksamheten. Det finns kvalitetskrav i skollagen som 

beskriver de förutsättningar som ska finnas för att barnens 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska 
tillgodoses. Kraven rör barngruppernas sammansättning och 
storlek, lokaler och personal. Skolbarnsomsorgen omfattas 
numera av kravet på kvalitetsredovisning. Avsikten är att 
förstärka det kontinuerliga kvalitetsarbetet och förbättra 
underlaget för dialog mellan såväl föräldrar och personal, som 
mellan verksamhet och kommun. Skolbarnsomsorg bedrivs i 
form av fritidshem, öppen fritidsverksamhet och 
familjedaghem. Totalt finns cirka 325 000 barn i 
skolbarnsomsorg vilket motsvarar cirka 76 procent av 6-9-
åringarna. Det stora flertalet går i fritidshem som i allmänhet är 
integrerade och har gemensam ledning med skolan.

Sveriges regering och riksdag fastställer läroplanen, nationella 
mål och riktlinjer för skolbarnsomsorgen. Inom dessa ramar 
avgör sedan den enskilda kommunen hur verksamheten ska 
bedrivas.

Fritidshem
Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens 
utveckling och trygghet, och dess pedagogiska verksamhet utgör 
ett viktigt komplement till skolan. Fritidshemmet styrs av och 
ska tillämpa Läroplanen (Lpo 94). I den klargörs att 
samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska 
utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling och 
lärande. Fritidshemmet kan genom sina erfarenheter av en 
utforskande, laborativ och praktisk metodik även medverka till 
att skolans mer renodlade kunskapsmål uppnås. En 
förutsättning för att eleverna ska uppleva fritiden som 
meningsfull är att verksamheten utformas med deras behov, 
intressen och erfarenheter som grund. Stor vikt ska läggas vid 
att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater och vuxna 
utveckla sin sociala kompetens. Barnens utveckling ska ses som 
en helhet där pedagogik och omsorg integreras.
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Möjligheten finns att bedriva verksamhet och att integrera 
fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under 
schemalagd tid inom grundskolans ram. Det innebär att 
kommunen kan organisera arbetet så att fritidshemmets 
personal även arbetar i grundskolan.

Öppen fritidsverksamhet
Öppen fritidsverksamhet är ett alternativ för barn i 
åldersgruppen 10-12 år och som inte behöver den omsorg och 
tillsyn som ges i fritidshem och familjedaghem (inskriven 
verksamhet). Verksamheten ska komplettera skolan, erbjuda en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Öppen 
fritidsverksamhet kan organiseras på flera olika sätt. Ofta i mer 
eller mindre utsträckning är den samordnad med andra 
verksamheter, vanligtvis fritidshem, skola eller fritidsgård.

Familjedaghem
I familjedaghem tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn i 
sitt hem. Verksamhetens uppgift är att genom pedagogisk 
verksamhet erbjuda barn fostran, omsorg och omvårdnad. 
Familjedaghemmet ska utgå från varje barns behov, vara rolig 
och stimulerande samt ge goda möjligheter till lärande.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Förskoleklassen

http://regeringen.se/sb/d/6460

  Internationellt samarbete på förskoleklassens 
områ

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga 
skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i 
förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller 
sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt.
Verksamheten ska betraktas som undervisning i samma mening 
som i övriga skolformer. Förskoleklassen har en gemensam 
läroplan med grundskolan och fritidshemmet, Lpo 94. Från och 
med höstterminen det år barn fyller sex år ska kommunen 
erbjuda alla barn plats i förskoleklass. Barn får tas emot 
tidigare. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per år 
och är avgiftsfri.

Idag finns cirka 95 procent av alla sexåringar i förskoleklassen. 
Antalet femåringar i förskoleklass utgör drygt 1 procent av alla 
femåringar och antalet sjuåringar är cirka 1 procent. En mindre 
del av det totala antalet sexåringar, 3 procent, är inskrivna i 
grundskolan.

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns 
utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt 
skolgång. En intention med förskoleklassreformen och 
integrationen var att implementera förskolans pedagogiska 
tradition i skolan, där lek, skapande och barnens eget 
utforskande ges större utrymme. Syftet med förskoleklassen är 
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dessutom att skapa en brygga mellan förskola och skola. Denna 
brygga ska i sin tur förbättra kvaliteten i båda verksamheterna.

Förskoleklassen arbetar eftyer Lp. 94, läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Inom dessa ramar avgör sedan den enskilda kommunen hur 
verksamheten ska bedrivas. Många kommuner har valt att 
integrera förskoleklassen lokalmässigt med grundskolan. En 
tredjedel av kommunerna har dessutom valt att integrera 
verksamheterna så att de dagligen arbetar tillsammans.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

Grundskola

http://regeringen.se/sb/d/3708

  Läsa-skriva-räkna-satsningen
  Ansvaret för skolan
  Internationellt samarbete på grundskolans 

område

Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, 
specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk och 
avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för 
exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och 
rörelsehindrade barn får sin undervisning i grundskolan. Döva 
och gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan. 
Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som 
möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan. 
Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med 
utvecklingsstörning.

För barn med utvecklingsstörning finns särskolan. Den 
obligatoriska särskolan består av nio årskurser i antingen 
grundsärskolan eller träningsskolan. I grundsärskolan går barn 
med lindrig utvecklingsstörning. I träningsskolan går elever som  
har en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan 
tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Eleverna i 
särskolan har rätt till ett tionde skolår.

Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i 
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.
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Om skolväsendet
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha 
tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk 
hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller 
nioårig skolplikt från sju års ålder med en möjlighet till frivillig 
skolstart vid sex år. Vid sidan av kommunala skolor finns 
fristående skolor som är öppna för alla. Fristående skolor måste 
vara godkända av Skolverket. Undervisningen i de fristående 
skolorna ska ha samma mål som i de kommunala skolorna, men 
kan ha en inriktning, till exempel konfessionell eller pedagogisk, 
som skiljer sig från de kommunala skolornas.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Gymnasieskola
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  Internationellt samarbete för gymnasieskolan

I dag finns cirka 360 000 ungdomar i gymnasieskolan och där 
arbetar cirka 37 500 lärare. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och 
frivillig skolform. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga 
att erbjuda alla ungdomar som avslutat grundskolan att påbörja 
en gymnasieutbildning fram till och med det första 
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. I dag fortsätter nästan 
alla från grundskolan till gymnasieskolan.

Nationella program
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program. 
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera 
vidare på högskolan. Elva program är i sin tur uppdelade på 
inriktningar från och med år 2. I dag finns det 35 nationellt 
fastställda inriktningar. Vid sidan av de nationella programmen 
finns också specialutformade och individuella program.

Den som har slutfört sista årskursen i grundskolan och har 
godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, 
engelska och matematik är behörig att söka till gymnasieskolans 
nationella och specialutformade program.

Specialutformade program ska i fråga om utbildningens nivå 
motsvara ett nationellt program och kunna ligga till grund för 
fortsatt utbildning på högskolenivå eller för yrkesverksamhet.

Individuella program syftar främst till att eleverna ska bli 
behöriga att söka till och fullfölja studier på ett nationellt eller 
specialutformat program.

Den som önskar läsa ett nationellt program som 
hemkommunen inte erbjuder, har rätt att tas emot på detta 
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program i en annan kommun som anordnar detta. Den sökande 
har då samma företrädesrätt som sökande från kommunen. Alla 
ungdomar har även lika rätt till utbildning på alla de nationella 
inriktningarna.

Riksrekryterande utbildningar
Vissa gymnasiala utbildningar behöver ett större 
elevupptagningsområde än kommunen eller 
samverkansområdet för att kunna bedrivas. Regeringen kan 
därför föreskriva att vissa utbildningar ska stå öppna för 
sökande från hela landet (riksrekryterande utbildningar). 
Därutöver har alla fristående gymnasieskolor rätt att rekrytera 
elever från hela landet.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning på nationella, 
specialutformade eller individuella program på liknande sätt 
som gymnasieskolan. De nationella programmen är dock färre 
till antalet och inriktade på yrkesförberedelser. Programmen i 
gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet som har till 
uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen, t.ex. 
b eslut om mottagande till gymnasieskolans program.

Information om gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

  Mer detaljerad information om gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan finns på Skolverkets webbplats

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Universitet och högskola

http://regeringen.se/sb/d/1895

  Söka till högre utbildning
  Högskolereformen 2007
  Internationellt samarbete inom högre utbildning
  Redovisningsuppdrag för universitet och högskolor

I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som 
lyder direkt under regeringen.
Det finns 14 universitet och 22 högskolor med statlig 
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. 
Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda 
utbildningsanordnare bland annat Chalmers tekniska högskola 
AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i 
Stockholm.

Utbildning och samverkan
De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift inom 
högre utbildning är att anordna utbildning som vilar på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.

Högskolorna ska också samverka med det omgivande samhället 
och informera om sin verksamhet. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män ska alltid tas tillvara i verksamheten och förståelsen för 
andra länder och för internationella förhållanden ska främjas.

Målen för högskoleutbildning
De allmänna målen för all grundläggande högskoleutbildning är 
att den utöver kunskaper och färdigheter inom det område som 
utbildningen avser ska ge studenterna:
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 ▪ förmåga till självständig och kritisk bedömning,

 ▪ förmåga att självständigt lösa problem samt

 ▪ förmåga att följa kunskapsutvecklingen.

Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till 
informationsutbyte på vetenskaplig nivå. För de olika examina 
finns dessutom specifika mål.

Innovativa Sverige
- en strategi för tillväxt genom förnyelse

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lars Leijonborg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Internationellt samarbete inom 
högre utbildning

http://regeringen.se/sb/d/3944

  Utbildningsprogram i Norden
  Andra internationella utbyten
  Bolognaprocessen
  Rörlighet på arbetsmarknaden

Det internationella samarbetet har ett värde i sig, men 
internationella kontakter och erfarenheter berikar och bidrar 
också till högre kvalitet i utbildning och forskning. I Europa är 
medvetenheten hög om att internationalisering av högre 
utbilding är viktigt, och utbildningsfrågorna står högt på 
agendan.

Inom EU har stats- och regeringschefer enats om målsättningen 
att unionen ska utvecklas till den mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen till år 2010. 
För att åstadkomma detta krävs en rad åtgärder, bland annat på 
utbildningsområdet.
Vid sidan av EU och Europarådet har ett allt starkare 
mellanstatligt europeiskt samarbete om högre utbildning vuxit 
fram. Bolognaprocessen handlar om en fortsatt utveckling av 
det europeiska samarbetet inom högre utbildning. Processen 
syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas 
konkurrenskraft som utbildningskontinent.

Att studera utomlands
Det finns många sätt att flytta sina studier utomlands. På 
Europeiska ungdomsportalens webbplats och Internationella 
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Programkontorets webbplats finns mer information om hur du 
kan gå till väga.

Nätverket Eurydike
Eurydike är ett nätverk för information om utbildning i Europa. 
De ger bland annat ut publikationer som beskriver olika 
aspekter av utbildningssystemen i de europeiska länderna. Du 
kan se en lista över de olika publikationerna på Eurydikes 
webbplats. Där hittar du också en databas, Eurybase, med 
omfattande information om de olika ländernas 
utbildningssystem, från förskola till högre utbildning.

Internationellt samarbete inom utbildnings- och 
forskningsområdet

Internationellt samarbete som berör flera områden inom 
utbildning och forskning.

  Internationellt samarbete inom utbildnings- och 
forskningsområdet

Bolognaprocessen

http://regeringen.se/sb/d/9267

  Londonkommunikén
  Gemensamma examina - Stockholmslutsatserna
  Bergenkommunikén
  Berlinkommunikén
  Pragkommunikén
  Bolognadeklarationen

Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 
46 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 
länder undertecknade Bolognadeklarationen.
I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett 
europeiskt område för högre utbildning (European Higher 
Education Area) till 2010. 

Deklarationen innehåller tre övergripande mål:
 1. att främja rörlighet

 2. att främja anställningsbarhet

 3.  att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som 
utbildningskontinent

Dessa övergripande mål bryts ned i sex operativa mål:
 1. Införande av ett system med tydliga och jämförbara 

examina

 2. Införande av ett system som huvudsakligen består av två 
utbildningsnivåer

 3.  Införande av ett poängsystem
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 4. Främjande av rörlighet

 5. Främjande av europeiskt samarbete inom 
kvalitetssäkring

 6. Främjande av den europeiska dimensionen i högre 
utbildning

Ministermöten
Målen har följts upp vid utbildningsministermöten i Prag i maj 
2001, i Berlin i september 2003, i Bergen i maj 2005 och i 
London i maj 2007. Vid dessa uppföljningsmöten antogs 
kommunikér om det fortsatta arbetet fram till 2010. Vid 
ministermötena har också ytterligare länder anslutit sig till 
processen som nu består av 46 europeiska länder.

I kommunikéerna från Prag, Berlin, Bergen och i London har 
ytterligare mål tillförts processen. Till exempel är 
forskarutbildningen nu en del av Bolognaprocessen och utgör en 
därmed en tredje utbildningsnivå inom högre utbildning.

Nästa ministermöte i processen äger rum i Leuven/Louvain-la-
Neuve 2009.

EXTERNA LÄNKAR
  Ministermöte i Leuven/Louvain-la-Neuve 2009:s 

webbplats
  Ministermöte i London 2007:s webbplats
  Ministermöte i Bergen 2005:s webbplats
  Ministermöte i Berlin 2003:s webbplats

Forskning

http://regeringen.se/sb/d/2470

  Var bedrivs svensk forskning?
  Finansiering av forskning i Sverige
  Forskningens infrastruktur
  Forskningssamarbete inom EU
  Internationellt samarbete inom forskning

Vad är forskning?
Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i 
samhället. Grundforskning styrs av forskarens nyfikenhet och 
kan definieras som ett systematiskt och metodiskt sökande efter 
ny kunskap och nya idéer. Tillämpad forskning är samma slags 
sökande efter ny kunskap men med en bestämd tillämpning i 
sikte. Behovsmotiverad forskning utgår från ett problem eller en 
frågeställning inom en sektor och kan innehålla element av både 
grundforskning och tillämpad forskning. När forskningen är 
sådan att den spänner över flera discipliner talar man om mång- 
och tvärvetenskap.

Forskningen i Sverige
Sverige hör till de länder som i förhållande till sin befolkning 
satsar mest offentliga resurser på forskning. Av statens anslag 
för 2007 går 24,7 miljarder kronor till forskning och utveckling 
(FoU). Den statligt finansierade forskningen i Sverige har länge 
legat på en relativt konstant nivå på knappt 1 procent av BNP. 
Den största delen av de statliga forskningsmedlen tillförs 
lärosätena, dvs. universitet och högskolor. I Sverige har man 
valt en modell där de offentliga resurserna för forskning främst 
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ska vara knutna till universiteten. I många andra länder är de 
huvudsakliga offentliga forskningsutförarna institut som inte 
har uppgiften att utbilda studenter.

Det svenska näringslivets FoU-satsningar, som ligger på ca 2,9 
procent av BNP, tillhör proportionellt sett till de största 
satsningarna i världen. Totalt avsattes år 2005 3,9 % av BNP till 
FoU.  

Forskning.se
  En nationell webbplats för forskningsinformation i 

Sverige.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lars Leijonborg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Vuxenutbildning

http://regeringen.se/sb/d/2508

  Kommunal vuxenutbildning
  Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, Särvux
  Svenskundervisning för invandrare
  Kvalificerad yrkesutbildning
  Kompletterande utbildningar
  Folkbildning
  Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen

Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i 
fråga om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av det 
offentliga skolväsendet för vuxna, uppbyggnaden av 
arbetsmarknadsutbildningen, de studiesociala reformerna vid 
mitten av 1970-talet, fullföljde den tradition som grundlagts 
genom det folkligt förankrade studie- och bildningsarbetet inom 
folkbildningen.
   Det offentliga skolväsendet för vuxna omfattar kommunal 
vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning), vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare.

Kommunal vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning skall ge vuxna sådana 
kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i 
samhälls- och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra 
fortsatta studier. Den gymnasiala vuxenutbildningen i sin tur 
syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande 
den nivå som ungdomar kan få i gymnasieskolan. 
Påbyggnadsutbildningar skall ge vuxna utbildning för ett nytt 
yrke eller för en ny nivå inom deras yrke. Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, CFL, skall bland annat komplettera den 
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kommunala vuxenutbildningen med sådana kurser i form av 
distansutbildning som kommunerna inte själva kan erbjuda sina 
invånare.

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda/Särvux
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda syftar till att ge vuxna 
med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter 
motsvarande de som ungdomar kan få i särskolan.

Svenskundervisning för invandrare
Svenskundervisning för invandrare skall ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar även till 
att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande kunskaper i 
läsning och skrivning sådana färdigheter.

Kvalificerad yrkesutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) syftar till att möta behovet av 
kvalificerad, yrkesutbildad arbetskraft och den präglas av en 
stark arbetslivsanknytning.

Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är ett komplement till det 
offentliga skolväsendet. De bidrar till att utveckla kunskaper och  
färdigheter inom specifika yrkesområden och skall bl.a. bidra till 
bevarandet av traditionella yrkeskunskaper.

Folkbildningen
Folkbildningen som har en lång tradition i svenskt samhällsliv 
präglas av stor frihet där folkbildningen själv sätter upp mål 
medan staten anger syftena med statsbidraget. Dessa är bland 
annat att öka människors möjlighet att påverka sin livssituation 
och att skapa engagemang för samhällsutvecklingen. 
Folkbildningen skall även stärka och utveckla demokratin samt 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Det svenska studiestödssystemet

http://regeringen.se/sb/d/1467/a/21978

  Mål och budget
  Förskoleverksamhet
  Skolbarnsomsorg
  Förskoleklassen
  Grundskola
  Gymnasieskola
  Universitet och högskola
  Forskning
  Vuxenutbildning
  Studiefinansiering
  Internationellt samarbete
  Trygghet för elever och unga
  Globaliseringsrådet
  Lärarlyftet
  Ny betygsskala

I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en 
viktig del av regeringens utbildningspolitik.

Studiestödet är utformat så att det ska bidra till ett högt 
deltagande i utbildningen. Det ska också bidra till att förverkliga 
de utbildningspolitiska målen genom att minska betydelsen av 
social, ekonomisk och geografisk bakgrund liksom att underlätta 
för funktionshindrade och äldre personer att studera. Eftersom 
all utbildning i det offentliga skolväsendet och vid universitet 
och högskolor i Sverige är avgiftsfri är studiestödet främst avsett 
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att täcka den studerandes levnadsomkostnader under 
utbildningen. Studiestödet är också en viktig del av det svenska 
välfärdssystemet.

De senaste åren har flera reformer på studiestödsområdet 
genomförts för att få ett väl fungerande studiestöd som svarar 
mot landets utbyggnad av olika utbildningsplatser. Sveriges 
nuvarande studiestödssystem infördes den 1 juli 2001 och 
rymmer flera olika stödformer som består av bidrag och lån.

Det svenska studiestödet är generöst utformat och ger många 
personer ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. Det 
innebär också att statens årliga satsningar på området är stora.

Det svenska studiestödssystemet 2006:
Antal med studiestöd, ca. 900 000 studerande
Kostnad, ca. 21 mdr SEK (2,25 mdr EUR)

Det svenska studiestödet:

 ▪ är lika för alla,

 ▪ omfattar i princip alla medborgare,

 ▪ ges direkt till den studerande,

 ▪ lämnas oberoende av föräldrarnas eller familjens 
ekonomi.

För att möta skilda behov finns olika former av studiestöd.

Studiemedel
Alla vuxna studerande kan ansöka om studiemedel oavsett på 
vilken utbildningsnivå de studerar. Studiemedel kan lämnas för 
studier på heltid eller deltid. Det är möjligt för studerande att 
arbeta vid sidan av studierna i viss omfattning utan att stödet 
reduceras. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel 
som ges för den tid studier pågår, normalt cirka 40 veckor per 
läsår. Det finns begränsningar i rätten till studiemedel kopplade 

till studietid och den studerandes ålder. Den övre åldersgränsen 
för att kunna få studiemedel är 54 år.

Studiebidraget betalas ut med ett belopp som är lika för alla och 
justeras årligen efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. 
Studiebidraget utgör cirka en tredjedel av det totala 
studiemedelsbeloppet och är skattefritt och pensionsgrundande. 
Studerande med barn får ett särskilt tilläggsbidrag.

Studielånet betalas ut med ett belopp som utgör cirka två 
tredjedelar av det totala studiemedelsbeloppet. Fler än två 
tredjedelar av de studerande väljer att också ta studielån. För 
vissa studerande finns möjlighet att få ytterligare tilläggslån och 
lån för merkostnader i samband med studierna.

Studiemedelssystemet bygger på att studielån ska betalas 
tillbaka. Återbetalningen startar vid årsskiftet närmast efter det 
att studierna avslutats och löper i normalfallet under 25 år. Till 
skulden läggs direkt en ränta. Räntan är förmånlig jämfört med 
andra låneräntor och tar hänsyn till avdragsreglerna i 
skattesystemet. Det finns också inbyggda trygghetsregler i 
återbetalningssystemet som gör det möjligt att ta hänsyn till den 
enskildes betalningsförmåga.

Studier utomlands
I Sverige fäster man stor vikt vid möjligheten att studera 
utomlands på eftergymnasial nivå. Det finns därför generösa 
villkor för att få studiemedel för studier utomlands. Studerande 
utomlands har också möjlighet att låna extra för merkostnader i 
samband med studierna.

Studiehjälp
Studiehjälpens syfte är att främja ett högt deltagande i 
gymnasieskolan och att bidra till kostnaderna för ungas 
utbildning. Bidraget kompletterar samhällets övriga stöd till 
barnfamiljer. Studiehjälp består i huvudsak av ett studiebidrag 
för unga studerande i gymnasieskolan och betalas ut under tio 
månader per läsår. Det finns också möjlighet för vissa att få 
behovsprövade extra tillägg. 



Andra stöd
Det finns också olika typer av studiestöd riktade speciellt till 
vissa grupper av studerande, till exempel studerande med 
funktionshinder.

Myndigheter och regelverk
Studiestödet administreras i huvudsak av en central myndighet, 
Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiestödet regleras i 
huvudsak i studiestödslagen (1999:1395) och 
studiestödsförordningen (2000:655). Därtill finns också 
föreskrifter utfärdade av CSN.

Mer information
Information om svensk utbildningspolitik finns under 
Universitet och högskola. Information kring studiestödet i detalj 
finns på CSN:s webbplats, där finns till exempel information 
kring hur ansökan om studiestöd görs och vilka villkor som 
ställs, samt vad som gäller då lån ska återbetalas.

Vill du läsa lagarna och förordningarna?
Lagarna och förordningarna kan läsas och laddas ner från 
Svensk författningssamling (SFS) under Dokument på 
Riksdagens webbplats eller från regeringskansliets 
rättsdatabaser. Sök med SFS-numret.

RELATERAT
  Läs mer om universitet och högskola

EXTERNA LÄNKAR
  Centrala studiestödsnämnden, CSN
  Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
  Svensk författningssamling (SFS) under Dokument på 

Riksdagens webbplats

Internationellt samarbete inom 
utbildnings- och forskningsområdet

http://regeringen.se/sb/d/2437

  EU:s gemensamma utbildningsmål
  Köpenhamnsprocessen
  Nätverket Eurydike

Sverige deltar i ett stort antal internationella samarbeten inom 
utbildningsdepartementets ansvarsområden. De handlar om att 
lyfta upp och sätta fokus på enskilda frågor samt utbyta 
erfarenheter över nationsgränser. Här följer en presentation av 
några av de internationella organisationer, råd och andra 
sammanslutningar som Sverige arbetar genom.
Nordiska ministerrådet

År 2008 är Sverige ordförandeland i Nordiska ministerrådet. 
Under det svenska ordförandeskapet kommer främjande av 
toppforskning, jämställdhet i utbildningen och yrkesutbildning 
a att vara i fokus på forsknings- och utbildningsområdet. Vidare 
vill Sverige utveckla det nordiska samarbetet genom 
nätverksbildning och satsningar på projekt med nordisk profil.
För att stärka samverkan och integration mellan de nordiska 
länderna har det skapats ett antal program inom 
utbildningsområdet, bland annat utbytesprogrammet Nordplus. 
Studier i de andra länderna och olika former av utbyten är 
viktiga instrument för det nordiska samarbetet. Från och med 
den 1 januari 2008 deltar de baltiska länderna fullt ut i 
Nordplus.
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Grunden för det nordiska samarbetet på forsknings- och 
utbildningsområdet är en strategi för 2008-2010. I den framgår 
att Norden ska vara en föregångsregion för 
kompetensutveckling och forskning. Norden ska också vara ett 
sammanhängande, dynamiskt utbildnings- forsknings- och 
innovationsområde där hög utbildnings- och forskningskvalitet 
eftersträvas.

EU - Europeiska unionen
Sverige är sedan 1995 med i Europeiska unionen, EU. Idag 
består unionen av 27 länder. I EU:s arbete på 
utbildningsområdet deltar dessutom EES-länderna och 
ansökarländerna, totalt 32 länder.

EU stiftar inga lagar direkt för utbildning. Samarbetet sker 
genom olika samarbetsprogram och gemensamma 
överenskommelser. Däremot finns viss EU-gemensam 
lagstiftning till exempel om erkännande av examina i de 
europeiska länderna.

EU-länderna enades 2000 om Lissabonstrategin. Målet för 
denna är att EU till år 2010 ska bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, 
med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt, med fler och 
bättre arbeten och en högre grad av social sammanhållning.

Forskning och utveckling
Sverige har länge varit en aktiv deltagare i EU:s ramprogram för 
forskning och utveckling, och till exempel varit en drivande kraft 
bakom tillkomsten av ERC, det Europeiska forskningsråd som 
ska inrättas. EU:s ministerråd har beslutat att Europa år 2010 
ska vara den mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i 
världen.

Utbildning
Utbildningssamarbetet sker genom särskilda 
samarbetsprogram, gemensamma överenskommelser och 
utbyte i policyfrågor. Som ett resultat av Lissabonstrategin har 
utbildningsministrarna enats om gemensamma europeiska mål 
för medlemsländernas utbildningspolitik inom programmet 
Utbildning 2010. Tre mål ska uppnås till år 2010: bättre kvalitet 
och effektivitet i utbildningssystemen, underlätta tillträdet för 
alla till utbildningssystemen, och öppna utbildningssystemen 
för omvärlden. Inom ramen för programmet för livslångt 
lärande ges studerande möjligheter till studier i ett annat 
europeiskt land och de som arbetar med utbildning ges 
möjligheter till samarbete över gränserna.

Köpenhamnsprocessen för Yrkesutbildning
Inom yrkesutbildningen sker ett fördjupat samarbete inom 
ramen för Köpenhamnsprocessen med mål att öka kvaliteten i 
yrkesutbildningen och öka studerandes rörlighet mellan 
länderna. Medlemsländerna har kommit överens om 
gemensamma principer och instrument för till exempel 
vägledning, erkännande av kunskaper och färdigheter 
(validering) och hur studiemeriter ska presenteras tydligt och på  
samma sätt så de blir jämförbara. På sikt syftar detta till ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden inom och mellan länderna.

Europarådet
Europarådets viktigaste roll är att stärka demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatsprincipen i alla rådets 46 
medlemsstater. Arbetet på kultur- och utbildningsområdet sker 
inom de fem styrkommittéerna för utbildning, högre utbildning 
och forskning, kultur och kulturarvsfrågor samt ungdomsfrågor.  
Europarådet arbetar bland annat för att främja erkännandet av 
utbildning och examina samt för att stödja utvecklingen av den 
högre utbildningen, till exempel inom det forna Sovjetunionen. 



Under 2006-2007 genomförs Europarådskampanjen "Alla Olika  
Alla Lika". Kampanjen syftar till att stärka ungdomars 
kunskaper om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering 
och till att uppmuntra ungdomars deltagande i byggandet av 
fredliga samhällen.

Bolognaprocessen
Sverige deltar aktivt i Bolognaprocessen, som syftar till att öka 
samarbetet när det gäller högre utbildning i Europa. Målet är att 
utbildningar och examina ska bli mer jämförbara, vilket bland 
annat ska skapa större rörlighet för alla - studenter, lärare och 
yrkesverksamma. Processen omfattar 45 europeiska länder och 
är ett mellanstatligt samarbete.

OECD - Organization for Economic Co-operation and 
Development
OECD är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk 
utveckling med 30 medlemsländer. Den fungerar som ett forum 
för analys och utbyte av idéer och erfarenheter. Verksamheten 
ska stimulera till långsiktig ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning samt vidgad ickediskriminerande världshandel. 
Inom utbildningsområdet arbetar OECD med jämförande 
statistik och tematiska översyner.

OECD spelar en viktig roll när det gäller analys och diskussion 
av utbildningspolitik genom jämförande statistik och översyner 
av utbildningssystemen i medlemsländerna som bidrar till 
diskussioner om utbildningspolitiken.

Inom forskningsområdet deltar Sverige i arbetet i kommittén för 
forsknings- och innovationspolitik. Där diskuterar och jämför 
medlemsländerna prioriteringar inom forskningsområdet. 
Studier har initierats, till exempel om forsknings- och 
innovationssystem i olika länder, där bland andra Sverige, 
studerats för att förstå hur forskning och utveckling påverkar 

tillväxt och sysselsättning.

Unesco
Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation/medier. Svenska 
Unescorådet ansvarar för samarbetet med svenska myndigheter, 
institutioner m.fl. inom Unescos ansvarsområden, och utgör en 
länk mellan Unesco och Sverige.

Unesco arbetar strategiskt för att nå FN:s millenniemål om 
utbildning."Utbildning för alla" är Unescos huvudsakliga 
program för skolor. Unesco stödjer samarbetsprojekt mellan 
universitet och högskolor med fokus på utvecklingsländer. 
Unesco har utarbetat överenskommelser om ömsesidiga 
erkännanden av högskolestudier och examina.

I Unescos vetenskapsprogram, där även svenska forskare deltar, 
är de viktigaste frågorna långsiktig hållbar utveckling av 
världens vattenresurser, etik inom forskning, stöd för mänskliga 
rättigheter samt kamp mot diskriminering.

Sedan 2005 har Unesco även det samordnade ansvaret för FN:s 
årtionde för utbildning för hållbar utveckling.

Internationellt samarbete uppdelat på område
  Internationellt samarbete på förskoleområdet
  Internationellt samarbete för gymnasieskolan
  Internationellt samarbete inom högre utbildning
  Internationellt samarbete inom forskning
  Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen
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Arbetet i EU

EU-arbetet inom utbildnings- och 
forskningsområdet.  
Arbetet i EU

Mer information

  Nordiska Rådets och Ministerrådets webbplats
  EUROPA - EU:s webbportal
  Europarådets webbplats
  OECD:s webbplats
  Unescos webbplats
  Svenska Unescorådets webbplats

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lars Leijonborg
  Jan Björklund

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

EU:s gemensamma utbildningsmål

http://regeringen.se/sb/d/9746

  Utbildning 2010 - samarbete i många skepnader

Som en del i det övergripande målet att EU år 2010 ska vara 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, har EU:s stats- och regeringschefer 
enats om tre strategiska utbildningsmål:

 ▪ Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen i EU

 ▪ Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen

 ▪ Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden

EU:s utbildningsministrar har antagit ett program, Utbildnings 
2010, för hur arbetet med att uppnå de tre målen, uppdelade på 
13 delmål, ska bedrivas. Man arbetar med den öppna 
samordningsmetoden, vilket innebär att medlemsländerna 
regelbundet ska mäta sina resultat mot gemensamt fastställda 
indikatorer.

LADDA NER
  Lissabonprocessen - powerpoint (ppt 5,3 MB)
  EU:s program för att uppnå målen (pdf 262 kB)
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Barn- och elevombudet för 
likabehandling
http://regeringen.se/sb/d/6643

  Mål och budget
  Förskoleverksamhet
  Skolbarnsomsorg
  Förskoleklassen
  Grundskola
  Gymnasieskola
  Universitet och högskola
  Forskning
  Vuxenutbildning
  Studiefinansiering
  Internationellt samarbete
  Trygghet för elever och unga
  Globaliseringsrådet
  Lärarlyftet
  Ny betygsskala

Riksdagen har fattat beslut om lagen (SFS 2006:67) om förbud 
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever.

Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning och funktionshinder i de verksamheter som regleras av 
skollagen. Därutöver ska lagen förhindra och förebygga annan 
kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa 
diskrimineringsgrunder som exempelvis mobbning.

Skolverket ansvarig myndighet
Inom myndigheten Skolverket finns nu en ny funktion som 
kallas barn- och elevombudet för likabehandling. Tillsammans 
med Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund 
av sexuell läggning samt Handikappombudsmannen ska barn- 
och elevombudet ha tillsyn över lagen och kunna föra 
skadeståndstalan för ett barn eller en elev om det behövs. Barn- 
och elevombudet ska informera om lagen, ge råd beträffande 
lagens tillämpning och hjälpa barnet eller eleven till rätt 
ombudsman beroende på vilken typ av kränkande behandling 
det handlar om.

Vill du läsa hela lagen?
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever (SFS 2006:67) finns att läsa på 
Riksdagens webbplats under Dokument.

RELATERAT
  Läs under Frågor och svar: Om en elev är utsatt för 

diskriminering eller mobbning, vart vänder man sig?

EXTERNA LÄNKAR
  Riksdagens webbplats
  Läs om Barn- och elevombudet på Skolverkets webbplats
  Jämställdhetsombudsmannens webbplats
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings webbplats
  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggnings webbplats
  Handikappombudsmannens webbplats
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Globaliseringsrådet

http://regeringen.se/sb/d/8616

  Om Globaliseringsrådet
  Vad är Globalisering?
  Globaliseringsrådets ledamöter
  Globaliseringsrådets kansli och huvudsekreterare
  Globaliseringsrådets kalendarium
  Globaliseringsrådet i debatten
  Globaliseringsrådets dokument
  Nyhetsbrev från Globaliseringsrådet
  Globaliseringsrådets bildarkiv
  Frågor och svar
  Länkar - Globalisering
  Uppsatstävling - Sverige i en globaliserad värld

Regeringens Globaliseringsråd har till uppgift att fördjupa 
kunskaperna, ta fram ekonomisk-politiska strategier och bredda 
det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska 
hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering

Arbetskraftsinvandring, företagsutflyttning, mänskliga 
rättigheter och demokrati

Globaliseringsrådets kommande möten handlar om 
arbetskraftsinvandring, företagsutflyttning, mänskliga 
rättigheter och demokrati. Var och när? Läs det senaste 
nyhetsbrevet, kika in i kalendariet och anmäl dig medan det 
finns platser kvar. I det senaste nyhetsbrevet finner du också 
globaliseringskrönikan, denna gång skriven av Elisabeth 

Nilsson, VD Jernkontoret och ledamot av Globaliseringsrådet.  
(Bild: Elisabeth Nilsson) 

 ▪ Läs nyhetsbrevet för februari
 ▪ Prenumerera på nyhetsbrev
 ▪ Läs globaliseringskrönikan

Regeringen bör satsa på forskning
Regeringen måste satsa på nytänkande i höstens 
forskningsproposition. Annars kan inte Sverige göra de 
teknologiska framsteg som krävs för fortsatt tillväxt, skriver 
docent Hans Lööf vid KTH, i en debattartikel i Ny Teknik. I den 
sjätte underlagsrapporten till Globaliseringsrådet 
"Innovationssystem, globalisering och ekonomisk tillväxt" 
efterfrågar författaren ökade kunskapsinvesteringar. 
 ▪ Läs Hans Lööfs debattartikel under 

Globaliseringsrådet i debatten

Kunskapsinvesteringar för ökad tillväxt!
I den sjätte underlagsrapporten till Globaliseringsrådet, 
"Innovationssystem, globalisering och ekonomisk tillväxt", 
diskuteras forskningens bidrag till tillväxten. Författaren Hans 
Lööf, docent KTH, drar slutsatser om behovet av ett ökat statligt 
stöd till forskning och utveckling, FoU, för att säkra den tillväxt 
som krävs för att klara välfärd och sysselsättning. 
 ▪ Pressmeddelande: 

Kunskapsinvesteringar för ökad tillväxt!
 ▪ Läs rapporten: Innovationssystem, 

globalisering och ekonomisk tillväxt

  Utbildning i globaliseringens tid 
  Stockholmsregionen som motor för Sverige! 
  Globaliseringsrådet i Japan
  Stockholm som motor för Sverige! 
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Globaliseringsrådets pressmeddelanden

  Pressinbjudan: Behöver Sverige invandrad arbetskraft? 
13 februari 2008 

  Kunskapsinvesteringar för ökad tillväxt! 12 februari 
2008 

  Pressinbjudan: Lööf och Lans om innovationssystem 12 
februari 2008 

  Alla pressmeddelanden

Globaliseringen har intensifierats
  Läs Globaliseringsrådets definition av begreppet

ANSVARIGT STATSRÅD

  Lars Leijonborg
  Carl Bildt
  Sven Otto Littorin
  Mats Odell
  Maud Olofsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Om Globaliseringsrådet
http://regeringen.se/sb/d/8616/a/80029

  Om Globaliseringsrådet
  Vad är Globalisering?
  Globaliseringsrådets ledamöter
  Globaliseringsrådets kansli och huvudsekreterare
  Globaliseringsrådets kalendarium
  Globaliseringsrådet i debatten
  Globaliseringsrådets dokument
  Nyhetsbrev från Globaliseringsrådet
  Globaliseringsrådets bildarkiv
  Frågor och svar
  Länkar - Globalisering
  Uppsatstävling - Sverige i en globaliserad värld

Aldrig någonsin har så många människor på så kort tid lyfts från 
fattigdom till välstånd.

Det är en del av det vi kallar globalisering. Världshandeln ökar, 
ekonomier integreras, informationsutbytet växer och 
kommunikationsmöjligheter förbättras. Länder som var stängda 
öppnar sig mot omvärlden.

Vad innebär den nya situationen för Sverige? Först och främst 
att vårt beroende av omvärlden blir större. Möjligheterna blir 
större. Men om vi ska dra full nytta av de nya möjligheterna 
behöver vi förstå vad som händer och vara redo att anpassa oss 
till de förändrade förutsättningarna.
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Därför har regeringen inrättat Globaliseringsrådet. Det består av  
erfarna personer från en rad samhällssektorer. Uppgiften är att 
analysera hur Sverige bäst rustas för att ta sig an framtidens 
utmaningar. Arbetet kommer att bedrivas genom 
expertrapporter, seminarier och debatter. Rådet ska eftersträva 
ett öppet arbetssätt, så att den angelägna debatten förs så brett 
som möjligt. Tillsammans kan vi se till att också Sverige blir 
vinnare i globaliseringens tid!

Lars Leijonborg

Vad är globalisering?
http://regeringen.se/sb/d/8616/a/94988

  Om Globaliseringsrådet
  Vad är Globalisering?
  Globaliseringsrådets ledamöter
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  Globaliseringsrådets kalendarium
  Globaliseringsrådet i debatten
  Globaliseringsrådets dokument
  Nyhetsbrev från Globaliseringsrådet
  Globaliseringsrådets bildarkiv
  Frågor och svar
  Länkar - Globalisering
  Uppsatstävling - Sverige i en globaliserad värld

Läs Globaliseringsrådets definition av begreppet.
Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande 
investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och 
teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, 
miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet 
globalisering. Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av 
minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd 
av teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny 
företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de 
senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala 
transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala 
ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och 
vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med 
begreppet.
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Globaliseringsrådets ledamöter

http://regeringen.se/sb/d/9114

  Globaliseringskrönikan

I rådet ingår företrädare för regeringen, arbetsmarknadens 
parter, företagsamheten, statsförvaltningen, medierna och 
forskarsamhället. Rådet bör präglas av ett engagemang för 
Sverige som ligger bortom partipolitikens och partsintressenas 
ibland konfliktorienterade och kortsiktiga hållning.

Rådets ordförande är utbildningsminister Lars Leijonborg.
 ▪ Kristina Alsér VD Mercatus Engineering AB

 ▪ Hans Bergström, kolumnist, docent statsvetenskap

 ▪ Carl Bildt, utrikesminister

 ▪ Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

 ▪ Lars Calmfors, professor internationell ekonomi

 ▪ Per Carstedt, projektledare Bio Fuel Region

 ▪ Dilsa Demirbag-Sten, journalist, författare

 ▪ Anna Ekström, ordförande SACO

 ▪ Lars Leijonborg, utbildningsminister

 ▪ Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister

 ▪ Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO

 ▪ Karin Markides, rektor Chalmers tekniska högskola

 ▪ Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret

 ▪ Aina Nilsson Ström, designchef AB Volvo

 ▪ Sture Nordh, ordförande TCO

 ▪ Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister

 ▪ Maud Olofsson, näringsminister, vice statsminister

 ▪ Carl-Henric Svanberg, VD Ericsson

 ▪ Lena Treschow Torell, VD IVA

 ▪ Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska 
Institutet

 ▪ Marcus Wallenberg, ordförande Internationella 
Handelskammaren (ICC)

 ▪ Olle Wästberg, GD Svenska Institutet
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Presentationsmaterial. 
Globaliseringsrådet.
http://regeringen.se/sb/d/9022

  Presentationsmaterial
  Referat
  Informationsmaterial
  Rådsrapporter
  Underlagsrapporter

Vid Globaliseringsrådets offentliga möten, seminarier och 
konferenser håller forskare, rådsledamöter och andra inbjudna 
gäster presentationer som i efterhand läggs in under 
presentationsmaterial. Dessa möten sammanfattas under 
referat. Du finner dessutom broschyrer, en film och annat 
bakgrundsmaterial under rubriken informationsmaterial.

Stockholmsregionen som motor för Sverige! 
Globaliseringsrådets och Mälardalsrådets konferens i Stockholm  
den 31 januari 200
Presentationsmaterial från: Mario Pezzini och Irene Lundquist 
Svenonius samt Jan Sturesson i separat fil.
             Presentationer - Stockholmsregionen som motor för 

Sverige! (pdf 2,4 MB)
             Presentation - Jan Sturesson (pdf 701 kB)
  
Afrika i den globala ekonomin 
Globaliseringsrådets konferens i Stockholm den 28 november 
2007.
Presentationsmaterial från: Johan Norberg, Arne Bigsten, 
Moses Mojwok Akol, Jacqueline Mukangira, Björn Blomberg, 

Karin Fries, Ulf Pehrsson och i en separat pdf-fil Per Carstedt.
             Presentationer - Afrika i den globala ekonomin (pdf 2,4 

MB)
             Presentation - Per Carsted (pdf 4,7 MB)

Globaliseringens utmaningar för svensk och dansk 
arbetsmarknad
Av Lars Calmfors. Presenterat vid en konferens, 2007-11-20. 
Globaliseringens utmaningar för svensk och dansk 
arbetsmarknad - Presentation av Lars Calmfors (pdf 189 kB)

Entrepreneurship, corruption and misguided virtue
Av William J Baumol. Presenterat vid en konferens, 2007-09-11.
Entrepreneurship, corruption and misguided virtue (pdf 286 
kB)

Globalisation: the great unbundling(s)
Av Richard Baldwin. Presenterat vid rådets konferens 
"Välfärdsstaten satt under konkurrens?", 2007-03-26.
             Globalisation: the great unbundling(s) (pdf 184 kB)

Globaliseringen - vad är nytt?
Av Ulf Jakobsson. Presenterat vid rådets första möte, 
2007-02-12.
            Globaliseringen - vad är nytt? (pdf 280 kB)

Den globala turboekonomin
Av Roger Mörtvik. Presenterat vid rådets första möte, 
2007-02-12.
             Den globala turboekonomin (pdf 611 kB)
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Globaliseringen och jobben
Av Karolina Ekholm. Presenterat vid rådets första möte, 
2007-02-12.
            Globaliseringen och jobben (pdf 118 kB)

Globaliseringen, möjligheter och utmaningar
Av Klas Eklund. Presenterat vid rådets första möte, 2007-02-12.
             Globaliseringen, möjligheter och utmaningar (pdf 188 

kB)

Nyhetsbrev från Globaliseringsrådet

http://regeringen.se/sb/d/9093

  Februari 2008
  Januari 2008
  December 2007
  November 2007
  Oktober 2007
  September 2007
  Augusti 2007
  Juni 2007
  Maj 2007

Nyhetsbrev från Globaliseringsrådet, 14 februari 2008
Nyhetsbrevet informerar om Globaliseringsrådets möten, 
konferenser, rapporter och aktiviteter men återspeglar inte 
nödvändigtvis regeringens åsikter. Brevet innehåller även 
utblickar i form av en krönika och omvärldsspaning.

På gång
Rådet diskuterar svensk ekonomis förnyelseförmåga
Globaliseringsrådets kommande möte den 18 februari hålls på 
temat förnyelsekapacitet och innovationskraft i den svenska 
ekonomin. Rådsledamöterna diskuterar åtgärder för att öka 
innovationskraften hos företagen. Medverkar gör Kai 
Hammerich, GD Invest in Sweden Agency, ISA, och Lars 
Persson, docent och vice VD Institutet för näringslivsforskning, 
IFN. 

 ▪ Globaliseringsrådets kalendarium
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Behöver Sverige invandrad arbetskraft?
Tisdagen den 19 februari förespråkar Philippe Legrain, London 
School of Economics samt författare och frilansjournalist, fri 
arbetskraftsinvandring på Globaliseringsrådets konferens 
"Behöver Sverige invandrad arbetskraft?". Migrationsminister 
Tobias Billström, Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO och 
ledamot av Globaliseringsrådet, och Jan-Peter Duker, vice VD 
Svenskt Näringsliv, ger sin syn på frågan. 

 ▪ Läs konferensinbjudan

Konsten att komma igen när storindustrin flyttat ut
Pär Isaksson, journalist Affärsvärlden, har i en underlagsrapport 
till Globaliseringsrådet analyserat utvecklingen före och efter 
nedläggningarna av Continental och Emerson, storindustri som 
flyttat produktion från orterna Gislaved och Söderhamn. Den 20 
februari presenterar han rapporten i Folkets hus i Gislaved. 
Arrangörer är Globaliseringsrådet, ABF och Studieförbundet 
Vuxenskolan.

 ▪ Läs konferensinbjudan

Globaliseringsduell i Lund om ekonomi, demokrati och 
mänskliga rättigheter
"Leder ekonomisk utveckling till demokrati och mänskliga 
rättigheter?" är rubriken för den globaliseringsduell som 
Globaliseringsrådet arrangerar tillsammans med 
Utrikespolitiska föreningen i Lund. Fokus ligger på Kina och 
medverkar gör Jörgen Huitfeldt och Thella Johnsson, båda 
Sveriges Radio och författare till boken "Sjukt billigt", Per 
Sevastik, jur dr, och f.d. gästprofessor i Peking, SIDA, och Frida 
Johansson Metso, ordförande Liberala Ungdomsförbundet.

Läs mer i Globaliseringsrådets kalendarium (se länk ovan).

Barnevik och af Jochnick på Globaliseringsdialog
Den 11 mars möts Globaliseringsdialogens nätverk för att 
diskutera betydelsen av filantropi kopplat till det samhälleliga 
kontraktet. Inledare är Percy Barnevik, adviser Hand in Hand 
och Robert af Jochnick, grundare Oriflame. Mötet leds av 
Pontus Braunerhjelm, huvudsekreterare Globaliseringsrådet 
och professor KTH.

Läs mer i Globaliseringsrådets kalendarium (se länk ovan).

Globaliseringskrönikan
Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret och ledamot av 
Globaliseringsrådet, lyfter klimatfrågan som vår tids viktigaste 
fråga och menar att vår framtida energiförsörjning måste lösas i 
samklang med klimatpolitiken. Nyckeln finns i elen, den mest 
effektiva energiformen. Trafikens utsläpp av koldioxid kan bara 
lösas med att vi använder mer el, hävdar Elisabeth Nilsson.

 ▪ Läs Elisabeth Nilssons krönika

Globaliseringsrådet i debatten
Utbildning i globaliseringens tid
Globaliseringen innebär stora utmaningar för Sverige. Den 
internationella konkurrensen om investeringar och jobb 
hårdnar mycket snabbt. Därför krävs utbildning för livslång 
anställningsbarhet, skriver Pontus Braunerhjelm, 
huvudsekreterare Globaliseringsrådet och professor KTH, 
tillsammans med Pontus Tallberg, omvärldsanalytiker, Region 
Skåne, i Kvällsposten den 11 februari. Globaliseringsrådet, 
Region Skåne och Malmö stad arrangerade en globaliseringsdag 
riktad till gymnasieelever i Malmö samma dag. 

 ▪ Läs debattartikeln på rådets debattsida
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Sveriges FoU-investeringar otillräckliga för 
tillväxtmålet
Teknologiska framsteg är en avgörande drivkraft för ekonomisk 
tillväxt och ökad välfärd. För att åstadkomma teknologiska 
framsteg krävs investeringar i forskning och utveckling, FoU. I 
den sjätte underlagsrapporten till Globaliseringsrådet ställer 
Hans Lööf, docent KTH, stora förhoppningar om nytänkande i 
regeringens kommande forskningsproposition. Något han också 
gör i en debattartikel i Ny teknik den 13 februari.

Läs debattartikeln på rådets debattsida (se länk ovan).

 ▪ Läs Hans Lööfs underlagsrapport

I backspegeln
Globaliseringen - lyftet för Nordkalotten?!
Det var fullsatt på Globaliseringsrådets och EU Regio Arcticas 
konferens i Haparanda den 29 januari där vi bland annat fick 
veta att regionen erbjuder idealiska förhållanden för 
rymdforskning, att filmproduktion ger investeringar till 
regionen och att globaliseringen öppnade för etableringen av 
IKEA i regionen.

 ▪ Läs referatet från konferensen

Stockholmsregionen som motor för Sverige!
Stockholm behöver vara ett draglok för Sverige. På 
Globaliseringsrådets och Mälardalsrådets konferens den 31 
januari lyftes forskning, utbildning, infrastruktur och bostäder 
fram som nyckelfaktorer för att Mälarregionen ska behålla och 
stärka sin position som viktig tillväxtmotor. 

 ▪ Läs referatet från konferensen

 ▪ Se webbutsändningen: Stockholm som motor för Sverige!

Vikten av kunskap i en global värld
Utbildningsminister Jan Björklund betonade vikten av ökad 
kunskap i en global värld när han medverkade i 
Globaliseringsrådets, Region Skånes och Malmö stads 
gemensamma globaliseringsdag den 11 februari. 

 ▪ Läs referat från konferensen

Globaliseringsrådet i Japan
Kvalitetsfrågor inom högre utbildning, globalisering av 
forskning och utveckling och Japans strategi inom 
forskningspolitik var några av frågorna på agendan när 
Globaliseringsrådet under ledning av rådets ordförande 
högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg besökte 
Japan den 11-18 januari 2008.

 ▪ Läs mer om Japanbesöket

Globaliseringsspaningen
Kommission för fransk tillväxt presenterar 300 förslag
Den franska "kommissionen för frigörelse av fransk tillväxt" 
presenterade i slutet av januari en katalog av mer än 300 förslag  
som ska gjuta ny kraft i den franska ekonomin. Reformpaketet 
som presenterades av Jacques Attali, f.d. rådgivare till president 
Mitterrand och tidigare chef för Europeiska utvecklingsbanken 
(EBRD), syftar till en liberalisering av den franska ekonomin 
och en framtida femprocentig tillväxt. Bland förslagen finns 
flexibel pensionsålder, ökad invandring och ny regionindelning. 
Via forskningssatsningar tros Frankrike inta en världsledande 
position inom sektorer som hälsa, bioteknik och miljöfrågor. 
Detta genom skapandet av tio universitet i världsklass, årlig 
universitetsranking samt ytterligare förstärkning av lärosätenas 
självständighet.
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 ▪ Läs mer om rapporten på den franska 
tillväxtkommissionens webbplats

Miljö i fokus för Japans nye premiärminister
Japans nye premiärminister Yasuo Fukuda höll den 18 januari 
sitt första linjetal sedan han tillträdde i september 2007. 
Århundradets största utmaning är enligt Fukuda de globala 
miljöproblemen, därför kommer sommarens G8-möte i 
Hokkaido att fokusera på just dessa frågor. I syfte att 
vidareutveckla befintlig teknik formulerar Japan en 
"Environmental Energy Technology Revolution Plan" för att 
möta tekniska utmaningar kopplade till miljöproblem. En 
finansiell mekanism för spridning av tekniken till 
utvecklingsländer ska också tas fram. 

 ▪ Läs talet på premiärministerns webbplats

Utländskt kapital finansierar mer svensk forskning
En ny rapport från Vetenskapsrådet presenterar hur 
forskningsfinansieringen för universitet och högskolesektorn i 
Sverige har utvecklats sedan mitten av 90-talet. Rapporten visar 
att resurserna ökade fram till 2002 men att de därefter 
stagnerat. Utländskt kapital har under senare år kommit att 
finansiera en allt högre andel av svensk forskning och 
utveckling, FoU. Utlandsfinansieringen ökade från 2,6 miljarder 
kronor (1999) till 8 miljarder kronor (2005) och utgjorde då åtta 
procent av all FoU-finansiering i Sverige som uppgick till 103,8 
miljarder kronor. Under tioårsperioden har universiteten och 
högskolorna ökat antalet grundutbildningsstudenter, antagit fler  
doktorander, anställt mer personal och fått högre 
lönekostnader. En av konsekvenserna är eftersatta eller 
uteblivna infrastruktursatsningar.

 ▪ Läs rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

Pernilla Norlin Omvärldsanalytiker/Kommunikatör
Utbildningsdepartementet 08-405 17 35
e-post till Pernilla Norlin       Prenumerera på nyheter

Lärarlyftet

http://regeringen.se/sb/d/9131

  Lärarfortbildning
  Vidareutbildning - lärare utan behörighet

Totalt investerar regeringen 3,6 miljarder kronor i lärarnas 
utbildning. 30 000 behöriga lärare ska få plugga på högskolan. 
Under tiden får de behålla 80 procent av lönen. Samtidigt satsar  
regeringen en miljard kronor på kompletterande utbildning för 
obehöriga, på fortbildning för sfi-lärare och på 
rektorsutbildningen.        
   I lärarlyftet ingår också skärpta behörighetsregler för lärare. I 
framtiden ska en lärare både ha utbildning i det ämne och för de 
år som hon eller han ska undervisa i. Regeringen har tillsatt en 
utredare som under våren 2008 ska presentera ett förslag till 
lärarauktorisation.
   Regeringen vill förbättra studieron i skolan. I propositionen 
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan (prop. 
2006/07:69) föreslås att lärarna ska få skärpta befogenheter, till 
exempel rätt att omhänderta mobiltelefoner och flytta mobbare. 
Ingen, varken elever eller lärare, ska behöva vara rädd för att gå 
till skolan.

Mer om lärarfortbildningen
På Skolverkets webbplats finns det mer information om 
lärarfortbildning.
Information om lärarfortbildning på Skolverkets webbplats.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Jan Björklund
  Lars Leijonborg
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet
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Lärarfortbildning

http://regeringen.se/sb/d/9175

  Lärarfortbildning - Vilka omfattas?
  Lärarfortbildning - Innehåll och omfattning
  Lärarfortbildning - ekonomiska förutsättningar

Omkring 30 000 lärare ges en möjlighet till kvalificerad 
fortbildning vid universitet och högskolor. Regeringen har 
avsatt ca 2,9 miljarder kronor under åren 2007-2010 vilket 
innebär att lärarna får behålla 80 procent av sin lön under tiden 
de studerar.

Motiv för en satsning
Resultaten i svensk skola måste bli bättre. Både svenska som 
internationella undersökningar visar att elevers resultat har 
blivit sämre på flera områden. I den svenska utvärderingen av 
grundskolan (NU-03), som genomförts av Skolverket, ser man 
att elevers ämneskunskaper blivit sämre på flera olika sätt 
jämfört med de studier som gjordes år 1992 och 1995.

För att vända den negativa utvecklingen i skolan vill regeringen 
ge stöd till lärares fortbildning. Syftet är att stärka lärares 
kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus 
ska ligga på att förstärka lärares ämneskunskap och 
pedagogiska förmåga, men också annan relevant fortbildning 
som leder till att fler elever når målen. 

Vidareutbildning - lärare utan 
behörighet
http://regeringen.se/sb/d/9131/a/85483

För att säkra kvaliteten i undervisningen ska erfarna lärare som 
saknar lärarexamen ges en möjlighet att komplettera sin 
utbildning så att de uppnår lärarexamen. Utbildningarna ska 
anordnas av de universitet och högskolor som regeringen 
beslutat.

Uppdrag från regeringen
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet, 
Karlstads universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö 
högskola och Högskolan Dalarna har fått i uppdrag av 
regeringen att anordna utbildningen. Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping kommer också att medverka. Genomförandet av 
utbildningarna ska samordnas av Umeå universitet i samverkan 
med berörda skolhuvudmän.

För att underlätta och i viss mån förkorta studietiden för 
personer som önskar genomgå vidareutbildningen, ska 
lärosätena erbjuda möjlighet till bedömning av tidigare 
erfarenheter, studievägledning och individualiserade 
studieprogram.

En redogörelse för utbildningarnas genomförande ska årligen 
lämnas i lärosätenas årsredovisningar.

Högskoleverket ska följa och utvärdera verksamheten. En 
rapport ska lämnas till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2010.

EXTERNA LÄNKAR
  Högskoleverkets webbplats
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Förslag till en ny betygsskala
http://regeringen.se/sb/d/10237

  Frågor och svar om ny betygsskala

En arbetsgrupp, Betygsberedningen, föreslår att en sexgradig 
skala införs, fem betygssteg för godkända resultat och ett 
betygssteg för icke godkänt resultat. Beteckningarna föreslås 
utgöra en bokstavsskala, där A-E betecknar godkända resultat 
och F icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning helt 
saknas till följd av omfattande frånvaro ska betyg inte sättas, 
vilket ska markeras med ett horisontellt streck.

Processen
Statsrådet Jan Björklund beslutade den 14 mars 2007 att 
tillsätta en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet, 
Betygsberedningen, med uppdrag att utreda en ny betygsskala 
(U2007:A).

Förslaget i sin helhet har redovisats i en så kallad 
departementspromemoria, vilken har remitterats till ett stort 
antal remissinstanser. Efter remissbehandlingen kommer 
förslaget att beredas inom Regeringskansliet. Regeringen avser 
därefter att återkomma till riksdagen med en proposition. 
Vidare avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att ta fram 
nya kursplaner, där ett arbete med att utforma betygskriterier 
kommer att ingå.

Utgångspunkter för uppdraget
Arbetsgruppens uppdrag, enligt direktiven var att utreda och 
föreslå en ny betygsskala med fler steg än i dag för samtliga 
skolformer och utarbeta förslag till hur den nya betygsskalan 
närmare ska utformas. Gruppen skulle i sitt arbete även pröva 

hur den så kallade ECTS-skalan (European Credit Transfer 
System) kan inspirera den nya betygsskalan.

Arbetsgruppens skulle bland annat ha följande 
utgångspunkter för uppdraget: 

 ▪ utarbeta förslag till hur den nya betygsskalan närmare 
ska utformas,

 ▪ utarbeta en modell för bedömningskriterier anpassade 
till den nya betygsskalan,

 ▪ ge exempel på hur sådana kriterier kan utformas och

 ▪ föreslå implementeringsinsatser samt belysa behovet av 
kompetensutvecklingsinsatser och då särskilt beakta dels 
att likvärdigheten och rättssäkerheten i betygssättningen 
ska öka, dels de lärargrupper i den obligatoriska skolan 
som tidigare inte har satt betyg,

 ▪ redovisa ekonomiska konsekvenser och förslag till 
finansiering av genomförandet av förslaget till ny 
betygsskala samt

 ▪ lämna de författningsförslag som behövs för att betyg 
enligt den nya betygsskalan ska kunna ges från och med 
höstterminen i årskurs 6 i grundskolan eller från och med 
höstterminen i årskurs 7 i specialskolan samt för att 
genomföra gruppens förslag i övrigt.

Utredningsarbetet
För att få underlag till sitt arbete har arbetsgruppen genomfört 
särskilda möten med myndigheter och organisationer. 
Därutöver har arbetsgruppen besökt det danska 
Undervisningsministeriet i syfte att ta del av erfarenheter och 
kunskaper kring införandet av den nya danska betygsskalan.
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Förutsättningar för uppdraget
För närvarande genomförs eller planeras genomgripande 
reformer av såväl grundskolan, gymnasieskolan som 
vuxenutbildningen, vilka kan påverka hur en ny betygsskala 
lämpligast bör tillämpas. De förslag arbetsgruppen lägger kan 
därför behöva justeras med hänsyn till det arbete som pågår.

Ett nytt betygssystem omfattar hela det regelverk som gäller 
betyg, när betyg ska ges, vad som gäller för olika skolformer, på 
vilka grunder betyg ska sättas etc. I betygssystemet ingår 
givetvis betygsskalan som en väsentlig del. Arbetsgruppens 
uppdrag omfattar således inte andra delar av betygssystemet än 
just betygsskalan, dvs. hur olika betyg betecknas, hur de 
beskrivs och hur de värderas.

Redan i budgetpropositionen för 2007 angav regeringen att 
betygen ska vara obligatoriska från årskurs 6. Den inriktningen 
gäller fortfarande. Arbetsgruppen lämnar emellertid inte några 
författningsförslag om när betyg tidigast ska sättas i 
grundskolan och motsvarande skolformer. Av detta följer att 
arbetsgruppen inte heller belyser behovet av insatser för 
implementering och kompetensutveckling för de lärargrupper i 
den obligatoriska skolan som tidigare inte har satt betyg.

Förslaget
En viktig utgångspunkt för arbetsgruppens förslag är att 
betygsskalan ska vara generell och att den ska vara så fristående 
som möjligt från övriga delar av betygssystemet. Tanken är att 
betygsskalan ska kunna bestå även om det sker ändringar i 
andra delar av betygssystemet.
En annan viktig utgångspunkt för arbetsgruppens arbete har 
varit att i möjligaste mån bygga på den kunskap och erfarenhet 
som finns av det nuvarande betygssystemet och den nuvarande 
betygsskalan. Det är väl belagt att det tar lång tid innan 
betygssystem och betygsskalor har etablerats och innan de som 

ska använda dem utvecklat den nödvändiga förtrogenheten med 
systemet.

Arbetsgruppen föreslår att en sexgradig skala införs, fem 
betygssteg för godkända resultat och ett betygssteg för icke 
godkänt resultat. Beteckningarna föreslås utgöra en 
bokstavsskala, där A-E betecknar godkända resultat och F icke 
godkänt resultat.

När en elev i grundskolan får betyget F i ett ämne eller 
ämnesblock ska ett skriftligt omdöme om elevens 
kunskapsutveckling ges.

Nationella betygskriterier bör finnas för det lägsta, högsta och 
mellersta betygssteget vad avser godkända resultat. Om 
underlag för bedömning helt saknas till följd av omfattande 
frånvaro ska betyg inte sättas, vilket ska markeras med ett 
horisontellt streck. Att sätta betyg är myndighetsutövning. Att 
inte sätta betyg är ett beslut som i vissa fall också får rättsverkan 
för eleven. Det är således ett beslut som arbetsgruppen föreslår 
ska användas restriktivt. När en elev inte deltagit i 
undervisningen ska skolan, i de skolformer där det är aktuellt, 
kunna redovisa vad som har gjorts för att en elev ska nå upp till 
kunskapsmålen. Skriftlig information kring detta ska kunna 
lämnas, givetvis med beaktande av de sekretessbestämmelser 
som gäller.

Inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux föreslås, 
när betyg sätts, att fem godkända steg ska tillämpas.

När det gäller betygsvärdet bör det fastställas enligt en skala, 
där betyget E ges värdet 10. Därefter ökar värdet för varje högre 
betygssteg med 2,5. Därmed blir det högsta betygsvärdet 20. 
Även om det maximala betygsvärdet blir detsamma är det 
således viktigt att beakta att de nya betygen inte helt motsvarar 
de gamla, vilket är ett viktigt skäl för att förändra 



betygsbeteckningarna. Alltför stor förändring av betygsvärdet 
skulle kunna tolkas som att syftet är att markant öka kraven för 
det högsta betyget. Det är emellertid inte avsikten. Syftet med 
att införa en ny betygsskala är att bättre kunna differentiera och 
precisera inom nuvarande betygssystem. Genom att det högsta 
betygssteget fortfarande har betygsvärdet 20 understryks att 
syftet inte är att ytterligare höja ribban.

Arbetsgruppen föreslår vidare att endast godkända resultat ges 
ett betygsvärde även i fortsättningen. Det innebär att betyget F 
ger 0 i betygsvärde så som IG i nuvarande skala, i de skolformer 
där det förekommer.

När det gäller insatser för implementering och 
kompetensutveckling konstaterar gruppen att den nya 
betygsskalan kräver långsiktiga och strategiska insatser. Vidare 
anser arbetsgruppen att nuvarande kursplaner behöver ses över. 
Inom ramen för detta arbete bör ett fortsatt arbete med 
betygskriterier ingå.

Något förslag om tidpunkt för ikraftträdande av den nya skalan 
lämnas inte. Först när övriga reformer beslutats och Skolverket 
fått i uppdrag att utarbeta reviderade kursplaner går det att 
bedöma när betygsskalan kan träda i kraft för respektive 
skolform.
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Utrikespolitik och internationellt 
samarbete

Sven Wimnell 080216: 
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. 
Utrikespolitik och internationellt samarbete. 
http://wimnell.com/omr353g19.pdf 
(32+34+61+6523+6525+653+7951)
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Utrikespolitik och internationellt 
samarbete
http://regeringen.se/sb/d/1492

  Folkrätt och mänskliga rättigheter
  Global utveckling och bistånd
  Länder och regioner
  Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikesdepartementet (UD) ansvarar tillsammans med 
utlandsmyndigheterna för Sveriges förbindelser med andra 
länder. På UD formuleras också de handlingsalternativ som 
ligger till grund för regeringens ställningstaganden i 
utrikespolitiska frågor. Till utrikesförvaltningens uppgifter hör 
dessutom att ta tillvara enskilda svenska medborgares och 
organisationers intressen utomlands.

Klimatförändringarna hotar de fattigaste
Kommissionen för klimatförändring och utveckling höll sitt 
första möte på Haga slott den 14-15 februari. Biståndsminister 
Gunilla Carlsson är ordförande. På en pressträff berättade hon 
om hur de första mötena hade gått:
- Klimatförhandlingarna som pågår är så viktiga att vi måste 
hitta ett bra sätt att samarbeta och finna lösningar på de 
praktiska problemen som uppstår, säger Gunilla Carlsson. 

 ▪ Läs intervjun med Gunilla Carlsson och 
Johan Schaar om hur mötet har gått

 ▪ Se intervjun med Gunilla Carlsson på 
YouTube

 ▪ Pressmeddelande: Internationella 
kommissionen för klimat och utveckling 
möts i Stockholm

 ▪ Läs mer om Kommissionen för klimat 
och utveckling

 

Utrikesdeklarationen presenteras i riksdagen
I dag presenterar utrikesminister Carl Bildt regeringens 
utrikesdeklaration. Efter den utrikespolitiska debatten i 
riksdagen anordnas en pressträff med utrikesminister Carl 
Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson och handelsminister 
Ewa Björling. Pressträffen direktsänds på webben. 
 ▪ Läs mer om utrikesdeklarationen
 ▪ Utrikesdeklarationen 2008
 ▪ Pressmeddelande: UD:s statsråd om 

Utrikesdeklarationen
 ▪ Vad är utrikesdeklarationen för 

någonting?
 ▪ Se presentationen och debatten på 

riksdagens webbplats
  
Svensk ambassadör ny ordförande i CTBTO
Ambassadör Hans Lundborg valdes till ordförande i den 
styrande kommittén för provstoppsavtalet mot 
kärnsprängningar (CTBTO). Valet innebär att Sverige under 
2008 kommer att leda det viktiga arbetet för att på olika vis 
främja provstoppsavtalet. 
 ▪ CTBTO:s webbplats
 ▪ CTBTO:s pressmeddelande om 

utnämningen av Hans Lundborg (på 
engelska) (pdf 108 kB)
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  Svenska valobservatörer på plats i Pakistan
Den 18 februari hålls val i Pakistan. Två svenskar ingår i EUs 
valobservatörsinsats. En av dem har varit på plats sedan slutet 
av december medan den andre nyligen påbörjat sin tjänstgöring. 
Valet var ursprungligen planerat till den 8 januari, men 
valdagen flyttades fram med anledning av mordet på Benazir 
Bhutto den 27 december. 
 ▪ Webbplats: EUs valobservatörer i 

Pakistan (engelska)
 ▪ Läs mer om Sveriges förbindelser med 

Pakistan
  
Jurister försvarar mänskliga rättigheter i Afrika
Att bli åtalad för landsförräderi helt utan bevis - att bli 
trakasserad av polis för sin sexuella identitet - att bli fängslad 
för att skrämmas till tystnad. Det är tre exempel på brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Afrika. 

- Jag var hoppfull när vi gick in i processen eftersom det inte 
fanns några som helst bevis mot min klient. Trots det fälldes 
han till en långt fängelsestraff, berättar Neneh Chamchongan, 
advokat från Gambia. Hon är en av de afrikanska jurister som är 
på Sverigebesök för att tala om sitt arbete för mänskliga 
rättigheter i bland annat Gambia, Uganda och Zimbabwe.

 ▪ Läs mer på regeringens webbplats för 
mänskliga rättigheter

  
Ask och Bildt presenterade strategi mot terrorism
Utrikesminister Carl Bildt och justitieminister Beatrice Ask 
presenterade i dag regeringens skrivelse om hur Sverige ska 
bekämpa terrorism. 
- Det här är ett växande problem. Terroristbekämpning är inget 
där det ska smusslas med detaljer, här krävs en kraftsamling 

men diskussionerna ska ske i demokratiska fora, sade Carl Bildt. 
Det underströks även av Beatrice Ask:
- För att vinna kriget mot terrorism måste man använda 
demokratins blanka vapen, sade Beatrice Ask. 
- Regeringen har redan fått ett antal beslut på plats, och satsar 
även mer på polisväsendet. 
 ▪ Skrivelse: Nationellt ansvar och 

internationellt engagemang - En 
nationell strategi för att möta hotet från 
terrorismen

 ▪ Artikel: Samlad svensk strategi ska 
bekämpa terrorism

 ▪ Läs mer om den nationella strategin för 
att möta hotet från terrorismen

  FN:s sändebud talar om företagande och 
mänskliga rättigheter 

  Carl Bildt: djupt beklagligt av Ryssland om 
valobservation 

  Carl Bildt till säkerhetskonferens i München 
  Mauretaniens utrikesminister på Sverigebesök 
  Glädjande EU-besked till 89 000 svenska 

bilägare 

Aktuellt om utrikespolitik och internationellt 
samarbete
  Alla ledtrådar om Raoul Wallenberg samlade 

  Carl Bildt och Cecilia Malmström till EU-rådsmöte i 
Bryssel 

  Fredrik Reinfeldt besöker Europaparlamentet i 
Strasbourg 

  Handelsminister Ewa Björling träffar FN:s särskilde 
representant för företag och mänskliga rättigheter 
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  Internationella kommissionen för klimat och utveckling 
möts i Stockholm Pressmeddelande, 
Utrikesdepartementet, 13 februari 2008 

  Pressavdelning

Hjälp oss!
Vi som jobbar med Utrikesdepartementets webbsidor skulle 
uppskatta om du kunde ta dig tid några minuter för att delta i 
vår användarundersökning. Enkäten är helt anonym.

Vanliga frågor och svar

UD:s råd inför utlandsresan
Uttalanden från Europeiska unionens råd

Uttalanden om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (GUSP) publicerade på Europeiska unionens 
råds webbplats. Rådet ansvarar för länktexterna.

  Déclaration de la présidence au nom de l'Union 
européenne sur la tenue des élections législatives au 
Pakistan

  Frigivande av människorättsförsvarare i Uzbekistan
  Dödsdomar i Iran
  EU Presidency Statement on the signing of an interim 

political agreement with Serbia
  Officiell utnämning av den thailändska regeringen den 6 

februari 2008
  Europeiska unionens råds webbplats

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2008. Läs mer 
på ordförandeskapssidorna.

Senaste publikationer

  Program - Nordisk konferens om djurskydd och 
livsmedelskvalitet 

  Utrikesdeklarationen 2008
  Statement of Government Policy in the Parliamentary 

Debate on Foreign Affairs 2008 
  Alla publikationer

Märkesåret 1809
1809 upphörde den månghundraåriga period då Sverige och 
Finland varit ett land. Samtidigt blev året också en startpunkt 
för en positiv utveckling i både Sverige och Finland. Med 
projektet Märkesåret 1809 vill vi påminna om dessa händelser, 
samtidigt som vi sätter fokus på dagens och framtidens 
relationer mellan Sverige och Finland.

Slovenien ordförande i EU
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU. 
Läs mer på deras ordförandeskapswebb.

Mänskliga rättigheter.se
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter med fakta, 
historik och svenska åtaganden.

FN:s millenniemål

ANSVARIGT STATSRÅD
  Carl Bildt
  Gunilla Carlsson
  Ewa Björling

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Folkrätt och mänskliga rättigheter

http://regeringen.se/sb/d/3303

  FN:s råd för mänskliga rättigheter
  Folkrätt
  Internationella domstolar
  Internationella överenskommelser

Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de 
mänskliga rättigheterna i det främsta rummet. För ett litet land 
som Sverige är respekten för internationella normer en 
förutsättning för vårt utrikespolitiska agerande.
Omsorgen om folkrätten och de mänskliga rättigheterna 
genomsyrar regeringens handlande såväl multilateralt i FN som 
regionalt i EU och andra organ samt bilateralt med enskilda 
stater.

Sveriges prioriteringar
För att värna om folkrätten, inklusive de mänskliga 
rättigheterna, och verka för att den efterlevs och stärks, har man 
från svensk sida

 ▪ verkat för att människor också i andra länder får del av 
de mänskliga rättigheter som fastslagits inom ramen för 
FN och andra internationella fora

 ▪ verkat för att folkrätten och de mänskliga rättigheterna 
genomsyrar svenska och EU:s utrikespolitiska 
ställningstaganden

 ▪ främjat en modern tolkning av FN-stadgan där 
individens säkerhet och rättigheter är centrala

 ▪ fortsatt aktivt slagit vakt om den internationella 
brottmålsdomstolen (ICC)

 ▪ verkat för att den internationella kampen mot terrorism 
bedrivs med full respekt för folkrätten, de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatens principer

 ▪ verkat för en förbättrad övervakning av den 
internationella humanitära rätten.

Mänskliga rättigheter.se
Webbplatsen om mänskliga rättigheter är till för dig som söker 
fakta om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang 
och i Sverige.

Mänskliga rättigheter i världens länder

Som ett led i en aktiv politik för de mänskliga rättigheterna 
sammanställer UD årliga rapporter om situationen i enskilda 
länder.

  UD:s landrapporter

Europadomstolen i Strasbourg
På webbplatsen för mänskliga rättigheter kan du läsa om 
klagomål till Europadomstolen, Europakonventionen och 
Europadomstolens domar i mål mot Sverige.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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Folkrätt
http://regeringen.se/sb/d/9193

  Folkrätt
  Folkrättsdagen på UD 2007

Folkrätten handlar om reglerna för hur stater och andra 
internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får 
agera gentemot varandra. Det kan röra sig om allt från rätten till 
att använda våld till hur parter i en konflikt får agera, lösning av 
internationella tvister, vilka regler som gäller på de fria haven 
eller internationella bestämmelser på miljöområdet. En mycket 
viktig del av folkrätten utgörs av de mänskliga rättigheterna som 
reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda 
människor.

Den svenska termen folkrätt (från tyskans "Völkerrecht") 
motsvaras av engelskans "public international law" respektive 
franskans "droit international public".

Bindande regelverk
De folkrättsliga reglerna är bindande för stater, men till skillnad 
från vad som gäller på det nationella planet är möjligheten att 
utkräva ansvar när en stat brutit mot dessa regler mer 
begränsad. Det finns till exempel ingen internationell polis som 
undersöker brott och det saknas en allomfattande domstol. 
Emellertid har stater på vissa områden kommit överens om att 
instifta domstolar som har möjlighet att döma över brott mot 
folkrätten. Ett exempel är FN:s internationella domstol (ICJ) 
som kan avgöra om en stat brutit mot internationella regler. Ett 
annat exempel är den internationella brottmålsdomstolen (ICC) 

som har möjlighet att döma individer som gjort sig skyldiga till 
folkmord, grova brott mot mänskligheten samt 
krigsförbrytelser.

Gemensamt ansvar
Respekten för folkrätten upprätthålls också genom politiska 
påtryckningar. Sverige försöker ofta genom dialog, på egen hand 
eller genom EU och FN, att få andra stater att rätta sig efter 
internationella normer. Det internationella samfundet har ett 
gemensamt ansvar för att de folkrättsliga reglerna respekteras.

Överenskommelser och sedvanerätt
Folkrättens regler hämtas i första hand ur internationella 
överenskommelser och så kallad sedvanerätt. Internationella 
överenskommelser sluts mellan stater och andra aktörer på en 
rad områden och binder de som är parter i respektive 
överenskommelse. Sedvanerätten skapas ur de internationella 
aktörernas kontinuerliga praxis (sedvana), men för att denna 
praxis ska anses utgöra sedvanerätt krävs också att stater och 
andra agerar som de gör därför att de anser sig vara juridiskt 
förpliktigade.

För att ta reda på vad som är gällande sedvanerätt kan det 
därför ofta vara till hjälp att studera de uttalanden och 
anföranden som olika representanter för stater och andra 
internationella aktörer för fram. Till exempel bidrar våra egna 
regeringsrepresentanter med pressuttalanden och anföranden i 
olika fora till att definiera den svenska folkrättsliga positionen. 
Också framstående akademiska forskare bidar till den 
folkrättsliga utvecklingen.

Många områden
Folkrätten täcker in en rad olika områden. Den reglerar bland 
annat frågan om erkännande av andra stater, förutsättningarna 
för diplomatiska och konsulära relationer samt regler för 
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tvistelösningsmekanismer på det internationella planet. En stor 
del av regelverket handlar om hur stater skall samarbeta inom 
områden som transport och kommunikation.

Extra brännbara är de regler som handlar om när stater får 
använda sig av våld. Den internationella humanitära rätten 
dikterar de regler man måste iaktta när det väl blivit krig. Det 
rättsliga regelverket kring de mänskliga rättigheterna handlar 
om individens skydd i förhållande till staten och de olika 
skyldigheter som stater har gentemot enskilda. Den 
internationella havsrätten ställer upp regler för hur de fria 
haven får användas och i vilken utsträckning kuststater får vidta 
åtgärder för att skydda sina egna intressen. Reglerna om 
statsansvar handlar om vad som händer då stater bryter mot 
olika folkrättsliga bestämmelser och vilket ansvar stater har 
gentemot andra stater.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Läs mer om internationella domstolen, ICJ
  Läs mer om internationella brottmålsdomstolen, ICC
  Sverige och FN

LADDA NER
  Conference on International Terrorism and International 

Law (pdf 43 kB)

Internationella domstolar

http://regeringen.se/sb/d/3304

  Internationella domstolen
  Permanenta skiljedomstolen
  Internationella brottmålsdomstolen
  Jugoslavientribunalen
  Rwandatribunalen
  Specialdomstolen för Sierra Leone
  Rättegångar mot de Röda khmererna

De internationella domstolarna spelar en viktig roll för 
folkrättens efterlevnad, både för att förebygga och beivra 
folkrättsstridiga handlingar.
Det finns framför allt två typer av domstolar i det internationella 
systemet. Den första typen syftar till att bidra till fredlig lösning 
av tvister mellan stater. Denna typ av domstolar har funnits 
under hela 1900-talet och inkluderar bland annat 
Internationella domstolen och Permanenta skiljedomstolen.

Den andra typen av internationella domstolar syftar till att ställa  
enskilda individer inför rätta för grova brott mot den 
internationella rätten, brott som förövarna annars ofta inte 
ställs till ansvar för. Dessa domstolar började upprättas först 
under 1990-talet. De kan både vara tillfälliga och för en särskild 
situation (till exempel Jugoslavientribunalen och 
Rwandatribunalen) eller permanenta som Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC).

Sverige anser att de internationella domstolarna fyller mycket 
viktiga funktioner. Den första typen av domstolar har bidragit 
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till att många potentiella konflikter stater emellan kunnat lösas 
juridiskt med fredliga medel. Den andra typen ser till att de 
främst ansvariga för de grövsta brotten kan ställas till ansvar för 
sina handlingar och signalerar tydligt att det internationella 
samfundet inte accepterar straffrihet för folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Läs om Europadomstolen på regeringens webbplats för 

mänskliga rättigheter
  Europadomstolens domar i mål mot Sverige

Sveriges internationella 
överenskommelser (SÖ)

http://regeringen.se/sb/d/3305

  Fakta om överenskommelserna
  Avtalsfrågor under 2006
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Diplomater
  Immunitet och privilegier
  Internationell atomrätt
  Internationell civilrätt
  Internationell familjerätt
  Internationell skatterätt
  Internationell straffrätt
  Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
  IT
  Krigets lagar
  Luftfart
  Miljörätt
  Mänskliga rättigheter
  Nedrustning
  Sjöfart
  Spetsbergen
  Traktaträtt
  Åland
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Sverige ingår varje år ett stort antal internationella 
överenskommelser med andra stater och med internationella 
organisationer. Internationella överenskommelser sluts på 
många olika områden och för att täcka varierande behov. De 
förekommer under flera olika benämningar, till exempel 
traktater, konventioner och protokoll.

Avtalen kan vara bilaterala, det vill säga mellan två parter, eller 
multilaterala, mellan flera parter. Även unilaterala, ensidiga, 
viljeförklaringar kan innehålla folkrättsligt bindande åtaganden.

De folkrättsliga reglerna om internationella överenskommelser 
återfinns i första hand i 1969 års Wienkonvention om 
traktaträtt, som innehåller grundläggande bestämmelser om 
bland annat ingående och ikraftträdande, reservationer, 
tolkning och tillämpning, ändringar, ogiltighet och upphörande.

Svenska bestämmelser
För svensk del ingås internationella överenskommelser efter 
beslut av regeringen. I vissa fall krävs riksdagens godkännande 
av en överenskommelse. Regeringen kan också uppdra åt en 
förvaltningsmyndighet att ingå en internationell 
överenskommelse i frågor där överenskommelsen inte kräver 
riksdagens medverkan. De nationella svenska bestämmelserna 
om internationella överenskommelser återfinns i 10 kap. 
regeringsformen (RF).

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)
Enligt förordningen (1990:1070, 2001:173) om publicering av 
Sveriges internationella överenskommelser m.m. gäller som 
huvudregel att alla för Sverige bindande internationella 
överenskommelser som har ingåtts av regeringen ska 
offentliggöras i publikationen Sveriges internationella 
överenskommelser (SÖ).

Frågor besvaras av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, 
mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR), telefon 08-405 50 
92 eller 08-405 50 93.

Beställning av kopior
Papperskopior av SÖ kan beställas på UD:s bibliotek telefon 
08-405 53 18. De överenskommelser som publicerats i SÖ från 
år 1999 och framåt samt vissa äldre ofta efterfrågade 
överenskommelser finns tillgängliga här på UD:s webbplats (sök 
i menyn på årtal härintill). 

Multilaterala överenskommelser som utarbetats inom ramen för 
internationella organ brukar också publiceras på respektive 
organs webbplats (se listan under Externa länkar härintill).

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Riktlinjer för handläggningen av ärenden om 

internationella överenskommelser

EXTERNA LÄNKAR
  Förenta nationerna (FN)
  Europeiska unionen (EU)
  Europarådet
  Haagkonferensen för internationell privaträtt
  IAEA (Internationella atomenergiorganet)
  ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen)
  ICRC (Internationella rödakorskommittén)
  ILO (Internationella arbetsorganisationen)
  IMO (Internationella sjöfartsorganisationen)
  UNESCO (Förenta nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur)
  WIPO (World Intellectual Property Organisation)
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Global utveckling och bistånd

http://regeringen.se/sb/d/2355

  Ett mer fokuserat utvecklingssamarbete
  Åtta huvuddrag i global politik
  Internationellt utvecklingssamarbete
  Budget och mål
  Bilateralt samarbete
  Multilateralt samarbete
  Samarbete genom EU
  OECD:s biståndskommitté, DAC
  Millenniemålen
  Frågor och svar om global utveckling och bistånd

Utveckling beror inte på någon enstaka faktor, som bistånd eller 
handel. Den sker när en rad faktorer samverkar på ett positivt 
sätt. Politiken för global utveckling (se länk till propositionen i 
högermarginalen) utgår från en helhetssyn på vad som krävs för  
att uppnå målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Den 
omfattar därför alla berörda politikområden. 

En sammanhållen och samstämmig politik för att bidra till en 
rättvis och hållbar utveckling i världen är ett av Sveriges bidrag 
för att uppnå FNs millenniemål att halvera världsfattigdomen 
till 2015.

Millenniemålen slår fast att det globala samarbetet för 
utveckling ska stärkas. Nationella, regionala och globala 
perspektiv sammanflätas allt mer. Nationell politik handlar allt 

mer om gränsöverskridande frågor som får internationella 
effekter, till exempel miljöförstöring, hiv/aids och terrorism.

Samstämmighet
En rättvis och hållbar global utveckling kan bara uppnås genom 
att många krafter drar åt samma håll. Samstämmighet ska 
prägla både den nationella politiken och den som drivs inom 
EU. Kopplingar måste göras mellan säkerhets-, handels-, 
jordbruks-, folkhälso- och migrationspolitik och global 
utveckling. Det Sverige säger och gör i ett sammanhang måste 
stämma med svenskt agerande i ett annat. Sverige är det första 
landet i världen med att slå fast en politik där alla 
politikområden arbetar för det gemensamma målet om en 
hållbar och global utveckling.

Samstämmighet ökar också effektiviteten, genom att kunskaper 
från olika områden tas tillvara och genom att olika insatser kan 
förstärka istället för att motverka varandra. Sverige medverkar i 
utvecklingen av ett särskilt index för att mäta samstämmigheten 
i OECD-ländernas utvecklingspolitik och verkar för att det 
används som verktyg för samstämmighet i politiken, i Sverige 
och internationellt.

Två perspektiv
Två perspektiv ska genomsyra politiken för global utveckling:

Ett rättighetsperspektiv som utgår från att människor är aktörer 
med vilja att utvecklas, inte mottagare eller offer. Politiken utgår 
från varje människas rätt till ett värdigt liv, utan fattigdom. 
Demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män, och 
barnrättsperspektivet lyfts särskilt fram.

Fattiga människors perspektiv där politiken i större 
utsträckning ska utgå från fattiga människors verklighet, deras 
erfarenheter och prioriteringar.
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Syftet med detta är en helhetssyn på utveckling, som lyfter fram 
att fattigdom inte bara handlar om brist på fysiska resurser, 
utan också brist på makt, säkerhet och möjligheter att välja i 
livet.

Rättighetsperspektivet
Rättighetsperspektivet lyfter fram den centrala betydelsen av de 
mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks i FN:s allmänna 
förklaring om dessa och de efterföljande konventionerna. 
Exempel på sådana är barnkonventionen och konventionen mot 
diskriminering av kvinnor.

De mänskliga rättigheterna reglerar relationen mellan staten 
och individen. Det är staten som har ansvaret för att individen 
kan utnyttja sina rättigheter och att rättigheterna respekteras. 
Rättigheterna och konventionerna utgör en normativ grund för 
vad som är ett värdigt liv. Rättigheterna omfattar så väl 
medborgerliga och politiska rättigheter, som ekonomiska, 
sociala och kulturella.

Fattiga människors perspektiv
Fattiga människors perspektiv utgår från erkännandet av den 
subjektiva upplevelsen att vara fattig. När fattiga människor 
själva beskriver sin situation framgår det klart att det finns 
många dimensioner av fattigdom som hör ihop med varandra 
och att upplevelsen av fattigdom är relativ. Dessutom skiljer den 
sig åt mellan kvinnor och män.

I praktiken måste fattiga människors perspektiv ofta hanteras 
på mer övergripande nivåer, det vill säga i form av kategorier av 
människor med likartade problem, en fattig nation, en grupp 
fattiga länder och liknande makroperspektiv. Men perspektivets 
fokus ska hela tiden vara den fattiga individen.

I realiteten har inte Sverige direktkontakt med fattiga individer, 
utan politiken för global utveckling måste genomföras i dialog 
och samarbete med regeringar, myndigheter och organisationer 
som i olika grad har dessa kontakter. Genomförandet av 
politiken handlar därför mycket om att främja och stötta lokala 
aktörer, så att de på bästa sätt kan fånga upp och företräda 
fattiga människors perspektiv. Det är också viktigt att stötta det 
civila samhällets strävan att låta alla människor komma till tals 
och påverka beslut som är viktiga för individen och samhället.

Åtta huvuddrag i politiken
Erfarenheten visar att det inte finns några enkla lösningar när 
det gäller utveckling. Ett antal faktorer har utkristalliserats som 
är ömsesidigt förstärkande och innebär värderingar som ska 
genomsyra Sveriges politik för global utveckling. Dessa är:

 ▪ respekt för de mänskliga rättigheterna

 ▪ demokrati och god samhällsstyrning

 ▪ jämställdhet mellan kvinnor och män

 ▪ hållbart nyttjande av naturresurserna och omsorg om 
miljön

 ▪ ekonomisk tillväxt

 ▪ social utveckling och trygghet

 ▪ konflikthantering och säkerhet

 ▪ globala gemensamma nyttigheter

Svenska aktörer
Huvudansvaret för att åstadkomma en rättvis och hållbar 
utveckling har varje lands egen regering och dess befolkning. 



Utöver staten spelar enskilda organisationer, folkrörelser, 
religiösa samfund, fackföreningar och näringsliv nyckelroller.

Det svenska samhället bör i större utsträckning engageras för att 
utveckla idéer, bilda opinion och bidra till att konkret 
genomföra den svenska politiken för global utveckling. 
Myndigheter, kommuner, utbildningsväsendet, enskilda 
organisationer, folkrörelser och näringsliv har alla viktiga roller 
att spela. Många aktörer har viktig kunskap att bidra med. 
Internationellt informationsutbyte sker på många plan.

Skrivelser till riksdagen
Varje år ska regeringen rapportera till riksdagen vad som skett 
inom ramen för politiken för global utveckling. Just nu arbetar 
regeringen fram en ny skrivelse där man aviserar ett omtag i 
denna politik. Den nya skrivelsen beräknas överlämnas till 
riksdagen i mars 2008. Se tidigare skrivelser i högermarginalen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
RELATERAT
  Proposition 2002/03:122 - Gemensamt ansvar: Sveriges 

politik för global utveckling
  Regeringsskrivelse: Sveriges politik för global utveckling 

2006
  Tillsammans mot 2015 Sveriges rapport om 

millenniemålen 2006
  Strategi för multilateralt utvecklingssamarbete
EXTERNA LÄNKAR
  Sidas webbplats
  Expert Group on Development Issues (EGDI)
  Swedfund
  Sadev - Institutet för utvärdering av svenskt 

utvecklingssamarbete
  Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Det nya utvecklingssamarbetet
http://regeringen.se/sb/d/9411

  Det nya utvecklingssamarbetet
  Ett sätt att effektivisera utvecklingssamarbetet
  Varför landfokusering?
  Färre länder ger effektivare bistånd
  Hur gick processen till?
  Resultat av landfokuseringen
  Hur går vi vidare?
  Aktörssamverkan i utvecklingssamarbetet

- Som minister med ansvar för internationellt 
utvecklingssamarbete är min främsta uppgift att säkerställa att 
Sveriges insatser ger resultat. En aktiv svensk utvecklingspolitik, 
genomförd på rätt sätt, kan väsentligt bidra till en rättvis och 
hållbar global utveckling och spela en roll i kampen mot 
fattigdomen, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Afrikanska kontinenten
- Vi ser utmaningarna i Afrika och vill därför öka vårt 
engagemang där. På denna kontinent är behoven av stöd till 
fattigdomsbekämpning störst och vägen till att nå 
millenniemålen längst.

Vårt närområde
- Vi ser utmaningarna i vårt närområde och vill därför öka vårt 
engagemang för en fortsatt EU-integration och därmed stärka 
fattigdomsbekämpningen och viktiga reformer i forna 
sovjetstater och sydöstra Europa.

http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/330/a/773
http://regeringen.se/sb/d/330/a/773
http://regeringen.se/sb/d/330/a/773
http://regeringen.se/sb/d/330/a/773
http://regeringen.se/sb/d/6516/a/64404
http://regeringen.se/sb/d/6516/a/64404
http://regeringen.se/sb/d/6516/a/64404
http://regeringen.se/sb/d/6516/a/64404
http://regeringen.se/sb/d/5347/a/69627
http://regeringen.se/sb/d/5347/a/69627
http://regeringen.se/sb/d/5347/a/69627
http://regeringen.se/sb/d/5347/a/69627
http://regeringen.se/sb/d/1390/a/79938
http://regeringen.se/sb/d/1390/a/79938
http://www.sida.se/
http://www.sida.se/
http://www.egdi.gov.se/
http://www.egdi.gov.se/
http://www.swedfund.se/firstpage.asp?p_id=2&top_p_id=2
http://www.swedfund.se/firstpage.asp?p_id=2&top_p_id=2
http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/
http://regeringen.se/sb/d/9411
http://regeringen.se/sb/d/9411
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86607
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86607
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86580
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86580
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86581
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86581
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86582
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86582
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86583
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86583
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86584
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86584
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86609
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/86609
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/94963
http://regeringen.se/sb/d/9411/a/94963


Konfliktområden
- Och vi ser utmaningarna i länder där människor är särskilt 
utsatta på grund av konflikter eller avsaknad av demokrati och 
vill därför öka vårt engagemang för demokrati, mänskliga 
rättigheter, fred och säkerhet runtom i världen även i länder där 
förutsättningarna för biståndet är särskilt svåra.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Gunilla Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Pressmeddelande: Den nya utvecklingspolitiken
  Artikel: Den nya utvecklingspolitiken
  Artikel: Kampen mot fattigdom kräver nya metoder
  Webbsändning: Gunilla Carlsson presenterar resultatet 

av landfokuseringen
  OECD:s biståndskommitté, DAC

LADDA NER
  Det nya utvecklingssamarbetet - Gunilla Carlssons 

presentation (pdf 304 kB)
  Läs sammanfattningen av landfokuseringen (pdf 105 kB)
  Vägledning - bedömningsgrunder för landfokusering (pdf 

97 kB)

Åtta huvuddrag i politiken för global 
utveckling

http://regeringen.se/sb/d/3418

  Demokrati
  Mänskliga rättigheter
  Jämställdhet
  Hållbar utveckling
  Tillväxt
  Social utveckling
  Konflikthantering
  Globala gemensamma nyttigheter

Ett land i utveckling kan få stöd och hjälp för att undanröja 
hinder, men det förutsätter ett genomtänkt, effektivt och rättvist 
samarbete på global nivå. Sverige har angivit åtta huvuddrag 
som för inriktningen på svensk utvecklingspolitik.
Utifrån samlade erfarenheter av aktuell forskning har Sverige 
identifierat åtta så kallade huvuddrag för en rättvis och hållbar 
global utveckling. Dessa huvuddrag är uttryck för de värderingar 
som ska genomsyra Sveriges politik och ange vad den svenska 
politiken ska inriktas på. Huvuddragen är:

 ▪ respekt för de mänskliga rättigheterna

 ▪ demokrati och en god samhällsstyrning

 ▪ jämställdhet

 ▪ hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg om 
miljön
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 ▪ ekonomisk tillväxt

 ▪ social utveckling och trygghet

Dessutom finns två huvuddrag där nya krav ställs på helhetssyn 
och samverkan på det globala planet:

 ▪ konflikthantering

 ▪ globala gemensamma nyttigheter

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

Internationellt 
utvecklingssamarbete

http://regeringen.se/sb/d/2581

  Internationellt utvecklingssamarbete
  Parisdeklarationen - så blir biståndet effektivare
  Budgetstödets resultat utvärderat
  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  Hiv/aids
  Konflikthantering och säkerhet
  Människohandel

Utvecklingssamarbetet är ett viktigt politikområde inom den 
samlade politiken för global utveckling. Sverige nådde åter 
enprocentmålet förra året.
Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet är att bidra 
till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra 
sina levnadsvillkor. De tidigare sex delmålen tas bort, men ska 
genomsyra hela utvecklingssamarbetet enligt politiken för 
global utveckling. Kampen mot fattigdomen står i fokus.

Efterfrågestyrt
Ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning ska vara 
grunden för de insatser som Sverige gör inom 
utvecklingssamarbetet. Bistånd ska i större utsträckning vara 
efterfrågestyrt. Beslut om prioriteringar och insatser ska i ökad 
utsträckning ske i de fattiga länderna, av regeringarna där och 
ländernas befolkningar. Det internationella 
utvecklingssamarbetet ska komplettera utvecklingsländers egna 
ansträngningar att åstadkomma utveckling.
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Östsamarbetet
Samarbetet med Central- och Östeuropa har slagits ihop med 
det övriga internationella utvecklingssamarbetet . 
Erfarenheterna från länderna i Central- och Östeuropa - att gå 
från diktatur till demokrati, från kommandoekonomi till 
marknadsekonomi på mycket kort tid, ska tas tillvara. Inom 
samarbetet med Östeuropa kommer stärkandet av demokratiska 
strukturer, ett aktivt medborgerligt deltagande, och en 
utveckling av god samhällsstyrning och förvaltning fortsätta att 
prioriteras högt. Samarbete med svenska kommuner, 
länsstyrelser, landsting och storregioner kommer även i 
framtiden att spela en viktig roll för att utveckla lokal och 
regional förvaltning. Som en del i kampen mot fattigdomen i 
den delen av världen inriktas utvecklingssamarbetet på åtgärder 
som främjar dessa länders närmande till europeiska 
samarbetsstrukturer och värdegemenskaper.

Mer samverkan
Samarbetet med andra givare, FN, EU, organisationer och 
näringsliv ska förbättras för att minska administrativa 
kostnader och undvika motsägelsefulla beslut och dubbelarbete.  
Ur utvecklingslandets perspektiv är det inte relevant om 
resurserna kommer från Sverige, EU, FN eller finansiella 
institutioner. Det viktiga är att insatserna är väl samordnade 
och stödjer landets strategier på ett effektivt sätt. Det innebär 
att Sveriges totala utvecklingssamarbete både kan breddas och 
bli mer flexibelt. Sverige ska verka överallt där det är 
meningsfullt. Insatserna kan koncentreras till färre områden 
och sektorer, men samtidigt kan fler insatser göras tillsammans 
med andra aktörer.

Enprocentmålet
Sverige har en hög ambitionsnivå vad gäller 
fattigdomsbekämpning och global utveckling. Vi tillhör en liten 

grupp länder som sedan länge svarat upp mot FN:s 
rekommendation att avsätta minst 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) till internationellt 
utvecklingssamarbete. Målet att en procent av BNI ska avsättas 
till bistånd ligger fast och nåddes 2006.

Ökad effektivitet
Sverige har aktivt medverkat i arbetet med att ta fram den så 
kallade Parisdeklarationen om ökad effektivitet i det 
internationella utvecklingssamarbetet. De internationella 
aktörerna inom utvecklingssamarbetet omfattar idag, förutom 
utvecklingsländerna, omkring 30 givarländer, 20 internationella  
finansiella institutioner, ett 50-tal FN-organ och tusentals 
enskilda organisationer och privata aktörer. 
För en mer effektiv hantering av stödet från alla dessa aktörer 
krävs att samarbetsländerna ska äga och styra 
biståndsinsatserna själva utifrån sina egna strategier för att 
bekämpa fattigdomen. Det innebär också att biståndsgivarna 
måste anpassa sina biståndsprocedurer till samarbetsländernas 
administrativa system, att givarna måste samordna sig mera och 
att biståndet ska vara obundet. 
Läs mer om Parisdeklarationen i länken till höger.

Utvecklingssamarbetet 2007
Biståndet för 2007 uppgår till ca 30 miljarder. Därmed beräknas 
det nå det så kallade enprocentmålet, det vill säga utgöra en 
procent av Sveriges BNI, bruttonationalinkomst), liksom förra 
året.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  UD INFO-faktablad Ett effektivare utvecklingssamarbete
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Multilateralt samarbete

http://regeringen.se/sb/d/3416

  Multilateralt samarbete
  Strategi för multilateralt utvecklingssamarbete
  Samarbete genom FN
  Samarbete med internationella banker

Kampen mot fattigdom står i fokus för det svenska multilaterala 
utvecklingssamarbetet. Sverige verkar för att de olika aktörernas 
respektive fördelar utnyttjas effektivt och driver på för ökad 
samordning mellan FN och Världsbankens insatser.

Det multilaterala utvecklingssamarbetet omfattar:
 ▪ FN:s sociala och ekonomiska verksamhet

 ▪ De internationella finansieringsinstitutionerna som 
Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och 
övriga fonder

 ▪ Övriga multilaterala insatser

Att uppnå millenniemålen, som utvecklats ur 
Millenniedeklarationen, är prioriterat inom samtliga 
multilaterala organ. Det är också en prioritering som Sverige 
drivit.

FNs ekonomiska och sociala verksamhet har stärkts efter ett 
genomgripande och alltjämt pågående reformarbete. Det har 
förbättrat samordningen och lett till en mer rationell 
arbetsfördelning. Det råder dock fortfarande brist på finansiella 
resurser inom flertalet verksamhetsområden. Sverige är 
pådrivande i arbetet med att skapa långsiktiga och stabila 

former för finansiering av FN. Det övergripande syftet är att 
utveckla och fullfölja den plattform som 
Millenniedeklarationen, millenniemålen och de stora FN-
konferenserna utgör.

Sverige stor givare
De multilaterala organen inom FN får årsbidrag från 
medlemsländerna. Därutöver kommer bidrag som betalas av 
regeringarna vid olika appeller till särskilda satsningar. Bidrag 
går också till de utvecklingsinsatser och humanitära insatser 
som FN:s fackorgan stöder i olika länder, till exempel inom 
hälsa, livsmedelstrygghet och miljö.

Sverige hör liksom övriga Norden till de länder som avsätter en 
stor del av sina biståndsanslag till multilateralt 
utvecklingssamarbete. Nästan hälften av det svenska biståndet 
går dit om man också räknar in de stora utvecklingsbankerna. 
Stödet utgör både bidrag till reguljär verksamhet och stöd till 
enskilda program och projekt.

Sverige ger ett omfattande basbudgetstöd till åtskilliga FN-
organ och tillhör i flertalet fall de största givarna. Bidragen för 
2007 är beräknade till 3 225 miljoner kronor.

FN-reformer
För att FN ska fungera som en viktig aktör inom det ekonomiska 
och sociala området krävs reformer inom flera områden. 
Effektivare styrformer krävs, liksom ett samordnat agerande 
mellan de multilaterala organisationerna. Det är viktigt att detta 
sker i samklang med samarbetsländernas egna insatser.
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  Utrikesdepartementet
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RELATERAT
  Humanitära hjälpinsatser och skydd
  Ny svensk strategi för det multilaterala 

utvecklingssamarbetet

LADDA NER
  Nyhetsbrev om FN-reform på det ekonomiska och sociala 

området (pdf 199 kB)
  Nyhetsbrev FN-reformer Nr 2 (pdf 177 kB)

Millenniemålen - global agenda för 
utveckling
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/30775

  Ett mer fokuserat utvecklingssamarbete
  Åtta huvuddrag i global politik
  Internationellt utvecklingssamarbete
  Budget och mål
  Bilateralt samarbete
  Multilateralt samarbete
  Samarbete genom EU
  OECD:s biståndskommitté, DAC
  Millenniemålen
  Frågor och svar om global utveckling och bistånd

För första gången någonsin finns en internationell, gemensamt 
överenskommen dagordning för global utveckling genom 
Millenniedeklarationen. Den undertecknades 2000 av världens 
stats- och regeringschefer.

Millenniedeklarationen slår fast att global utveckling kräver en 
helhetssyn. Insatser för fattigdomsbekämpning, utbildning, 
hälsa, fred, säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati 
hör ihop.

För att förverkliga deklarationens intentioner utformades åtta så 
kallade millenniemål som är mätbara och tidsbundna. Under 
målen finns arton delmål samt ett antal mätindikatorer. FN 
samordnar arbetet med millenniemålen direkt under 
generalsekreteraren genom ett projekt med tre grenar; en 
uppföljande del, en särskild forskningsdel och en kampanj för 
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att förmå alla länder att öka kunskapen om målen och därmed 
skapa en opinion för målens förverkligande.

Åtta millenniemål
De åtta millenniemålen innebär:

 ▪ Fattigdom och hunger ska halveras till 2015

 ▪ Alla barn ska gå i grundskola 2015

 ▪ Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas

 ▪ Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 
2015

 ▪ Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 
2015

 ▪ Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra 
sjukdomar ska hejdas till 2015

 ▪ En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 
2015

 ▪ Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa 
handelsregler och lättade skuldbördor i 
utvecklingsländerna

Alla länder skyldiga att rapportera
Alla länder är skyldiga att rapportera till FN om hur arbetet med 
måluppfyllelsen framskrider. Över 100 rapporter har inkommit 
från olika utvecklingsländer. De rika länderna har också börjat 
rapportera. Framförallt rapporteras här om hur arbetet går med 
det åttonde målet som bland annat handlar om ökat bistånd, 
rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i 
utvecklingsländerna. EU har också gjort en övergripande 
rapport om EUs arbete med det åttonde målet. (Se länk till 
Sveriges rapporter i högerspalten).

Ett av Sveriges svar på Millenniedeklarationen och 
millenniemålen är den politik för global utveckling som antogs 
av riksdagen i december 2003. (Länk till propositionen och till 
den resultatskrivelse om politiken för global utveckling som 
regeringen lämnade till riksdagen i maj i år, finns i 
högerspalten.)

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling 

(proposition 2003/3:122)
  Regeringens skrivelse om Sveriges politik för global 

utveckling 2005
  Skrivelse Sveriges politik för global utveckling 2006
  Tillsammans mot 2015 Sveriges rapport om 

millenniemålen 2006

LADDA NER
  Millennieprojektets slutrapport engelska (pdf 1,2 MB)
  Annons för millenniemålen (pdf 665 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Portal för information om millenniemålen
  UNDP om millenniemålen
  UNDPs svenska kontor
  Svenska FN-förbundet om millenniemålen
  FNs rapport 2007 om millenniemålen
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Samarbete genom EU
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  OECD:s biståndskommitté, DAC
  Millenniemålen
  Frågor och svar om global utveckling och bistånd

EU är världens största givare vad gäller utvecklingssamarbete - 
tillsammans står den Europeiska Gemenskapen (EG) och 
medlemsstaterna för 55 procent av det globala 
utvecklingssamarbetet, motsvarande 46 miljarder euro 2006.
EG-biståndet, det vill säga det bistånd som hanteras av EU-
kommissionen och finansieras genom den allmänna 
gemenskapsbudgeten och den Europeiska utvecklingsfonden 
utgör ungefär tio procent av världens samlade bistånd.

Nedan följer en beskrivning av de institutioner som existerar 
inom ramen för den Europeiska gemenskapen och som arbetar 
med utvecklingssamarbete och bistånd. Gemenskapens 
prioriteringar för olika länder och regioner har stor betydelse för 
det globala arbetet för utveckling.

Institutioner
Europeiska gemenskapens (EG:s) utvecklingssamarbete 
förvaltas av EU-kommissionen i Bryssel. Kommissionen är 
indelad i fyra olika organisationer vilka styr, planerar och 
genomför biståndet enligt följande:

Generaldirektoratet för externa förbindelser (DG 
RELEX)
Detta generaldirektorat ansvarar för den politiska styrningen 
genom landstrategier av EG:s utvecklingssamarbete vad avser 
olika geografiska regioner (utom Afrika) liksom bistånd med 
politiska inslag såsom respekt för mänskliga rättigheter och 
säkerhetsrelaterat bistånd.

Generaldirektoratet för utveckling (DG DEV)
DG DEV svarar för policy och utformning avseende 
utvecklingssamarbetet, till exempel landsbygdsutveckling, 
infrastruktur, livsmedelsfrågor och sociala frågor. De ansvarar 
också för landstrategiskt arbete för Afrika.

Europeaid
Organet svarar för genomförandet av huvuddelen av 
kommissionens bistånd i alla regioner. När det gäller vissa 
länder på västra Balkan har ansvaret för genomförande 
delegerats till den Europeiska återuppbyggnadsmyndigheten.

EU-kommissionens kontor för humanitärt stöd 
(ECHO)
ECHO ansvarar för förvaltning av kommissionens humanitära 
bistånd vilket genomförs av enskilda organisationer och i viss 
mån FN:s humanitära organ.

Beslut om stöd till landstrategier och biståndsprojekt fattas av 
den så kallade kommittologin, det vill saga av kommittéerna 
som leds av kommissionen och där medlemsstaterna är 
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representerade. De diskuterar och yttrar sig över förslag från 
kommissionen innan beslut fattas.

Kommissionen har även delegationer i cirka 150 länder vilka 
deltar i genomförandet av EG:s utvecklingssamarbete.

Ministerrådet
Rådets roll är att gemensamt besluta, tillsammans med 
kommissionen, om nya initiativ, förordningar och 
policydokument. Dessa styr både geografisk och tematisk 
fördelning av pengarna. Kommissionen har inititativrätt i fråga 
om utvecklingssamarbete. Kompetensen är delad så att det som 
beslutas inom EU inte hindrar medlemsstaterna att bedriva 
bilateralt bistånd enligt nationella beslut. Rådet biträds i Bryssel 
av rådssekretariatet.

Europaparlamentet
Parlamentet är medbeslutande i frågor som har 
budgetimplikationer, det vill säga geografiska och tematiska 
budgetförordningar.

Revisionsrätten
Denna institution granskar kommissionens räkenskaper och 
förvaltning av medlen. Revisionsrätten lägger årligen fram en 
revisionsrapport till rådet och parlamentet på vilken de beslutar 
om ansvarsfrihet för kommissionen.

Budget 2004 för utveckling
Större delen av EG:s externa åtaganden består av 
utvecklingssamarbete enligt nedanstående fördelning (i 
miljoner euro).

Afrika söder om Sahara (utom Sydafrika           2 760
Sydafrika       134
Asien        616

Latinamerika       312
Medelhavet och Mellanöstern    842
Irak        160
Östeuropa och Centralasien     535
Västra Balkan      675
Humanitärt bistånd      490
Livsmedelstrygghet och livsmedelsbistånd   419
Annat samarbete (mänskliga rättigheter, miljö, mm) 519
TOTALT               7 462

Policy och geografiska prioriteringar
Utvecklingssamarbetet genom EG styrs av en gemensam 
policydeklaration som antogs år 2005. Det övergripandet målet 
är att utrota fattigdomen och en strävan att uppnå 
millenniemålen. Prioriterade områden för EGs 
utvecklingssamarbete är:

 ▪ Handel och regional integration

 ▪ Infrastruktur, kommunikation och transporter

 ▪ Vatten och energi

 ▪ Landsbygdsutveckling, jordbruk och livsmedelstrygghet

 ▪ Hälsa, utbildning, kultur och jämställdhet

 ▪ Stöd till eknomiska och institutionella reformer

 ▪ Demokrati och mänskliga rättigheter

Det finns vissa grundläggande principer för EGs 
utvecklingssamarbete. Det ska ligga i linje med det som utförs 
av medlemsstaterna. Det ska bygga på samarbetsländernas eget 
ägarskap, det ska utföras i samarbete med övriga givare och det 
ska, så långt det är möjligt, utföras genom samarbetslandets 
egna procedurer. Vikten av att EUs andra politikområden är 
samstämmiga med utvecklingspolitiken understryks också.



Afrika söder om Sahara
Fattigdomsbekämpning är det övergripande målet för 
samarbetet med afrikanska länder. Utöver detta prioriterar 
Sverige bland annat fred, säkerhet och konfliktförebyggande. 
Särskilt fastställda kriterier baserade på behov och prestation 
styr medelsfördelningen till varje enskilt land.

Sverige driver inom EU frågor om konfliktförebyggande, respekt 
för mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och en 
demokratisk utveckling genom kontinuerlig dialog med de 
afrikanska länderna. Sverige verkar också för ökat regionalt 
samarbete och samordning av olika givares stöd.

EG-biståndet till Afrika, Västindien och Stilla havet finansieras 
av Europeiska utvecklingsfonden (EDF) som för närvarande 
ligger utanför den reguljära EG-budgeten. 
Utvecklingssamarbetet med de 77 så kallade AVS-länderna styrs 
av Cotonou-avtalet. Avtalet undertecknades år 2000 i staden 
Cotonouoch innefattar såväl bistånd som politisk dialog och 
handel.

Fördelningen av pengar till varje enskilt land styrs av särskilt 
fastställda kriterier för överföringar baserade på behov och 
prestation.

Medelhavet, Mellanöstern samt Irak
Biståndet till denna region skall gå till ekonomisk omvandling, 
till stärkande av socio-ekonomisk jämvikt och stöd för 
utveckling av det civila samhället samt till regionalt samarbete. 
Biståndet styrs av nationella och regionala strategier.

Europeiska investeringsbanken har anslagit motsvarande 1 280 
miljoner Euro för 2004 för biståndslån utöver gåvobiståndet.

På grund av den rådande situationen i Västbanken och Gaza ges 
visst stöd till den palestinska myndigheten, för att bidra till 
reformarbete och för insatser på sociala och ekonomiska 
områden.

Biståndet till Irak omfattas av humanitära insatser och stöd till 
återuppbyggnadsprocessen för att återupprätta och förstärka 
offentliga tjänster, fattigdomsbekämpning, stöd till gott 
samhällsstyre, det civila samhället och mänskliga rättigheter.

Asien
Biståndet till Asien omfattar i stort sett samtliga länder. De 
största mottagarna är Afghanistan, Bangladesh, Indien, Sri 
Lanka och Pakistan. Stöd till makroekonomi och social 
utveckling är den största sektorn, följt av stöd till regional 
integration, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling. 
Viktiga frågor som Sverige särskilt prioriterat är övergripande 
metodfrågor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö, 
samt en effektiv utvärdering av biståndet.

Östeuropa och Centralasien
Tacis-programmet (Technical Assistance to the Commonwealth 
of Independent States) är Europeiska gemenskapens främsta 
instrument för biståndsinsatser i Östeuropa, Södra Kaukasien 
och Centralasien. Det övergripande syftet med programmet är 
att stödja övergången till marknadsekonomi med speciell 
tonvikt på demokrati och utveckling av ett rättssamhälle.

Under år 2003 lade kommissionen fram förslag till 
genomgripande förändringar av Tacis gränsöverskridande 
program inom ramen för den europeiska grannlandspolitiken. I 
praktiken betyder det en betydligt närmare samordning av 
gemenskapens finansiella instrument för samarbete längs EU:s 
yttre gräns. Sverige har inom ramen för Tacis främst prioriterat 
grannlandspolitiken och ett ökat engagemang för Vitryssland. 



Västra Balkan
EU lämnar ett omfattande bistånd till länderna på västra Balkan 
genom det så kallade CARDS-programmet (Community 
Assistance for Reconstruction, Development, and Stabilisation) 
som omfattar Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, 
Makedonien, Serbien och Montenegro inklusive Kosovo.

Det främsta syftet med biståndet är att stödja ländernas 
deltagande i den så kallade stabiliserings- och 
associeringsprocessen (SA-processen), vars övergripande mål är  
att närma länderna till EU. Samtliga länder är tänkbara 
kandidater för EU-medlemskap. Tidigare har stöd till 
återuppbyggnad och flyktingåtervändande dominerat men i takt 
med ländernas utveckling och förändrade förutsättningar 
omdirigeras nu stödet successivt från återuppbyggnadsinsatser 
till institutionsuppbyggande insatser.

Större tematiska och globala program
Europeiska gemenskapen är sedan länge en av världens största 
givare av humanitärt bistånd. Utöver finansiering av insatser 
verkar kommissionen för opinionsbildning för det 
internationella humanitära biståndet, inte minst genom 
betoning på humanitära kriser som åtnjuter begränsad 
internationell uppmärksamhet, ofta kallade bortglömda kriser.

Sverige har i sitt samarbete med kommissionen särskilt betonat 
vikten av att gemenskapens humanitära verksamhet utvecklas i 
överensstämmelse med det multilaterala ramverket inom FN. 
Sverige verkar också för att ECHO utvecklar sitt arbete för en 
smidig övergång från akuta hjälpinsatser till mer långsiktig 
utveckling. 

Livsmedelssäkerhet och livsmedelsbistånd
Programmet syftar till att stödja utvecklingen mot en tryggad 
livsmedelsförsörjning i samarbetsländerna. När det gäller 

livsmedelsbistånd försöker EU i hög grad göra uppköp lokalt 
eller regionalt i utvecklingsländer. Sverige verkar för att 
livsmedelsbiståndet ska bli mer utvecklingsorienterat genom att 
koncentrera biståndet till de fattigaste länderna, verka för ökad 
långsiktig livsmedelssäkerhet och eftersträva upphandling av 
livsmedel i utvecklingsländer.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  EU om utvecklingsssamarbete
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OECD:s biståndskommitté, DAC
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Varje år presenterar OECDs biståndskommitté statistik över det 
totala biståndet i världen. I statistiken framgår också hur 
mycket varje givarland ger i bistånd.
OECDs biståndskommitté, DAC, samordnar de internationella 
biståndsgivarnas rapportering om biståndet, och tar fram 
riktlinjer för biståndet. DAC har slagit fast kriterier för vilken 
typ av finansiella flöden som får räknas som bistånd. Sådana 
flöden benämns ODA (Official Development Assistance).

Sedan länge har Sverige för egen del formulerat 
"enprocentsmålet", som innebär att Sverige ska ge en procent av  
sin BNI i bistånd. Det uppnåddes 2006.

DACs rapporter om biståndet
OECDs statistik på hur mycket ett land ger i bistånd baseras på 
de siffror som landet inrapporterat till DAC. Den preliminära 
statistiken för 2006 offentliggjordes den 3 april i samband med 

DAC:s högnivåmöte den 3-4 april 2007. Den definitiva och mer 
detaljerade inrapporteringen till DAC görs i juni månad varje år.

OECD-rapporten, april 2007
Enligt rapporten uppgår Sveriges preliminära procentandel 
ODA av BNI för 2006 till 1,03 procent (en stor ökning jämfört 
med 2005 då siffran 0,94 procent). Förändringen beror på att 
Sverige ökat sitt bistånd samt att skuldavskrivningarna ökat. För  
budgetåret 2006 inrapporterade Sverige 29,3 miljarder kronor i 
bistånd. Det är en ökning med 4,1 miljarder kronor jämfört med 
2005.

Andra givare
Förutom Sverige var Luxemburg, Norge, Nederländerna och 
Danmark de enda länderna som 2006 uppnådde FN:s mål på 
0,7% ODA av BNI, enligt rapporten. I absoluta tal var de största 
givarna USA, Storbritannien, Japan, Frankrike och Tyskland. 
Sammanlagt har de 22 medlemsländerna i DAC inrapporterat 
103,9 miljarder US-dollar ODA vilket innebär att det totala 
biståndet för 2006 faller med 5,1% jämfört med 2005. 
Skuldavskrivningarnas andel av den totala summan är 19,2 
miljarder US-dollar (främst till Irak och Nigeria).

Bistånd till Afrika
Den preliminära statistiken visar att den totala nivån för 2006 
på bistånd till Afrika söder om Sahara, skuldavskrivningar ej 
inräknade, är oförändrad. Detta trots åtagandet från G8-
länderna vid mötet i Gleneagles 2005 om fördubblat stöd till 
Afrika innan 2010. Visserligen visar statistiken att den bilaterala 
delen stöd till Afrika söder om Sahara ökade med 23 procent i 
absoluta tal, men denna ökning var till största del 
skuldavskrivningar.
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ANSVARIGT STATSRÅD
  Gunilla Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
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  Det här är OECD
  Pressmeddelande: Sveriges bistånd är åter över en 

procent
  Parisdeklarationen - så ska biståndet bli effektivare

EXTERNA LÄNKAR
  Läs DAC-rapporten, april 2007, på OECD:s webbplats
  DACs översyn av svenskt utvecklingssamarbete
  DACs riktlinjer om bistånd och mänskliga rättigheter

Budget och mål: Internationellt 
bistånd
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  Ett mer fokuserat utvecklingssamarbete
  Åtta huvuddrag i global politik
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Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra 
till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra 
sina levnadsvillkor.
Målen för reformsamarbetet i Östeuropa är stärkt demokrati, 
rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska 
unionen och dess värdegrunder.

I budgetpropositionen för 2008 uppgår biståndsramen till 32 
miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av BNI.

Budget 2008: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
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Politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete 
(utgiftsområde 7)
Tusentals kronor
Biståndsverksamhet         25 485 522
Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete, Sida             881 945
Nordiska Afrikainstitutet           14 448
Folke Bernadotteakademin                             41 056
Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete                                     40 000
Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete                                     20 000
Totalt                                                                   26 482 971

Politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa (utgiftsområde 7)
Tusentals kronor
Reformsamarbete i Östeuropa                              1 219 100

Biståndsramen uppgår till 32 038 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en procent av BNI. Från biståndsramen görs 
avräkningar om 4 473 miljoner kronor, till exempel för 
flyktingkostnader. Det återstående beloppet från biståndsramen 
för politikområde 8 och politikområde 49 uppgår till 27 565 
miljoner kronor. Ytterligare 137,2 miljoner kronor tillkommer 
för samarbete med Östeuropa som inte klassificeras som 
utvecklingsbistånd.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  Budgetpropositionen för 2008
  Faktablad: Budget 2008 - Utrikesdepartementets förslag
  Faktablad: Budget 2008 - Det nya utvecklinssamarbetet
  Budgetprocessen

Bilateralt samarbete
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  Ett mer fokuserat utvecklingssamarbete
  Åtta huvuddrag i global politik
  Internationellt utvecklingssamarbete
  Budget och mål
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Huvuddelen av det svenska utvecklingssamarbetet är bilateralt, 
det vill säga sker med enskilda länder. Denna del av biståndet 
handläggs av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida).
Med bilateralt utvecklingssamarbete med enskilda länder avses 
inte bara staten eller regeringen utan också institutioner, 
organisationer och företag. Det bilaterala samarbetet utgör cirka 
två tredjedelar av budgeten för utvecklingssamarbete.

Samarbetsstrategier och samstämmighet
Utvecklingssamarbetets uppgift är att bidra till att 
förutsättningar för utveckling skapas.

För länder med vilka Sverige har mer omfattande och komplext 
samarbete styrs detta genom så kallade samarbetsstrategier. 
Dessa strategier ska vara nära kopplade till samarbetslandets 

http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/9445
http://regeringen.se/sb/d/9445
http://regeringen.se/sb/d/6547/a/88305
http://regeringen.se/sb/d/6547/a/88305
http://regeringen.se/sb/d/6547/a/88309
http://regeringen.se/sb/d/6547/a/88309
http://regeringen.se/sb/d/2459
http://regeringen.se/sb/d/2459
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20209
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20209
http://regeringen.se/sb/d/9411
http://regeringen.se/sb/d/9411
http://regeringen.se/sb/d/3418
http://regeringen.se/sb/d/3418
http://regeringen.se/sb/d/2581
http://regeringen.se/sb/d/2581
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/50276
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/50276
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20209
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20209
http://regeringen.se/sb/d/3416
http://regeringen.se/sb/d/3416
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20211
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/20211
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/80053
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/80053
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/30775
http://regeringen.se/sb/d/2355/a/30775
http://regeringen.se/sb/d/4759
http://regeringen.se/sb/d/4759


egna strategier för att bekämpa fattigdomen och alltmer 
samordnas med övriga givares.

Från projekt till program
Utvecklingssamarbetet inriktas mer och mer mot stöd till större 
program inom olika områden, som till exempel hälsa eller 
utbildning, snarare än att finansiera enstaka projekt. Detta för 
att skapa större helhet i samarbetslandets utvecklingsarbete.

Med länder där Sverige har stora åtaganden bedrivs samarbetet 
via så kallade landramar, som bygger på mellanstatliga 
samarbetsavtal mellan Sverige och samarbetslandet. Det är 
alltid en part i samarbetslandet som genomför insatserna, till 
exempel ett fackministerium, en myndighet, ett privat företag 
eller en enskild organisation. Ofta finns en motsvarande svensk 
samarbetspart med.

Förutom landramssamarbete förekommer andra typer av 
insatser i olika länder. Dessa är bland annat:

 ▪ stöd till demokrati och mänskliga rättigheter
 ▪ näringslivssamarbete
 ▪ stöd till ekonomiska reformer
 ▪ särskilda miljöinsatser
 ▪ humanitärt bistånd
 ▪ forskningssamarbete
 ▪ stöd via svenska enskilda organisationer.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet

RELATERAT
  UD INFO-faktablad Ett effektivare utvecklingssamarbete

EXTERNA LÄNKAR
  Sida

Frågor och svar om global utveckling 
och bistånd
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  Allmänna frågor
  EU:s utvidgning
  Frihetsberövad i utlandet
  Global utveckling och bistånd
  Legalisering av handlingar
  Reserekommendationer
  Råd inför utlandsresan
  Utrikes- och säkerhetspolitik

Hur mycket ger Sverige i bistånd?
Under 2007 ges cirka 30 miljarder kronor i bistånd, det vill säga 
en procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI).
Mer information om det svenska biståndet hittar du under 
global utveckling och bistånd samt på Sida:s webbplats.
 Läs mer om global utveckling och bistånd 
 Sidas webbplats

Kommer Sverige att uppnå målet om en procent 
avbruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd?
Enprocentmålet uppnåddes 2006.

Hur väljer Sverige samarbetsländer?
Sverige har de senaste trettio åren haft nära bilateralt samarbete 
med ett 70-tal länder, som har varierat lite under dessa år, där 
särskilda samarbetsstrategier tagits fram. Därutöver har bistånd 
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getts till ett stort antal ytterligare länder, en del bilateralt, men 
det mesta multilateralt (det vill säga via stora internationella 
organisationer som FN och Världsbanken) och genom både 
svenska och internationella enskilda organisationer. Därutöver 
tillkommer humanitärt bistånd (katastrofhjälp) vid krig, 
konflikter och naturkatastrofer.Sammanlagt har Sverige haft 
någon form av utvecklingssamarbete med cirka 120 länder.

Från och med denna höst har regeringen dock bestämt att 
utvecklingssamarbetet ska fokusera på färre länder för att öka 
kvaliteten och effektiviteten i biståndet. I en noggrann process 
har 33 länder utvalts för fortsatt långsiktigt samarbete.

Läs mer om landfokuseringen 
Landfokusering - ett sätt att effektivisera utvecklingssamarbetet

Vad innebär Sveriges politik för global utveckling?
Denna nya politik för global utveckling antogs av riksdagen i 
december 2003 utifrån regeringens proposition Gemensamt 
ansvar - Sveriges politik för global utveckling(2002/03:122).

Kärnan i politiken är att alla politikområden måste dra åt 
samma håll - att de inte får motverka varandra utifrån målet om 
en rättvis och hållbar global utveckling. Politiken utgår från ett 
rättviseperspektiv och fattiga människors perspektiv                 
Läs mer om global utveckling

Vad är Milleniedeklarationen och millenniemålen?
Milleniedeklarationen antogs år 2000 av världens stats- och 
regeringschefer utifrån insikten att det behövs en helhetssyn på 
utveckling och fattigdomsbekämpning. Utifrån deklarationen 
antogs åtta mätbara och tidsbundna mål med det övergripande 
nålet att halvera antalet människor som lever på mindre än en 
dollar om dagen till år 2015.
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A

  Abolition Justitiedepartementet

  Administrativ förenkling Utrikesdepartementet

  Administrativt samarbete Utrikesdepartementet

  Afrika i förändring - Ny svensk Afrikastrategi 
Utrikesdepartementet

  Afrika och EU Utrikesdepartementet

  Aktörssamverkan i utvecklingssamarbetet 
Utrikesdepartementet

  Alkohol Socialdepartementet

  Ambassader och konsulat Utrikesdepartementet

  Anhörigstöd Socialdepartementet

  Ansvaret för skolan i Sverige Utbildningsdepartementet

  Ansvar och kostnader Socialdepartementet

  Antarktis Utrikesdepartementet

  Antibiotikaresistens Socialdepartementet

  Antigua och Barbuda Utrikesdepartementet

  Arbete Arbetsmarknadsdepartementet, Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet

  Arbete mot dopning Kulturdepartementet

  Arbetsgivarpolitik Finansdepartementet

  Arbetsliv Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetslöshetsersättning Näringsdepartementet

  Arbetsmarknad Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetsskadeförsäkringen Socialdepartementet

  Arkitektur, form och design Kulturdepartementet

  Arkiv Kulturdepartementet

  Asia-Europe Meeting Utrikesdepartementet

  Asyl, migration och integration Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, Justitiedepartementet

B

  Bahamas Utrikesdepartementet

  Bank, värdepapper och försäkringar 
Finansdepartementet

  Banker Finansdepartementet

  Barbados Utrikesdepartementet

  Barents- och Arktissamarbetet Utrikesdepartementet

  Barnbidrag Socialdepartementet

  Barn- och elevombudet för likabehandling 
Utbildningsdepartementet

  Barn- och ungdomskultur Kulturdepartementet

  Barnpolitik Socialdepartementet

  Basindustri Näringsdepartementet

  Beredskap för pandemisk influensa Socialdepartementet

  Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik 
och fredsfrämjande utveckling Utrikesdepartementet

  Bilateralt samarbete Utrikesdepartementet

  Bildkonst Kulturdepartementet
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