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Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar enligt de
ovan nämnda innehållsförteckningarna.
På grund av att alla mail-mottagare inte kan ta emot stora dokument är utredningen uppdelad på två dokument, ett dokument
som innehåller politikområdena Ledning - Sjukvård, hälsovård,
räddningdtjänst o d och ett med Hushållsverksamheter - Pengar.
Introduktion och innehållsförteckningar till alla politikområden
finns i båda dokumenten.

I den första delen finns fullständiga artiklar för politikområden
Ledning - Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

I den andra delen finns fullständiga artiklar för politikområden
Hushållsverksamheter - Pengar.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
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Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

Introduktion med kommentarer.
22 politikområden har redovisats i
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet
2014. Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
I de områdena läggs nu regeringens, kommunernas och landstingens
verksamheter in. Områdena har ordnats efter ministrarna i ett tidigare
redovisat förslag till skuggregering för socialdemokraterna och de
ministrarna anges för varje område. Statsråden i alliansregeringen
uppträder som de ministrar de är i sin regeringen nu.
Här de 22 politikområdena:
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Handel. (Handelsminister)
Migration. Integration. (Integrationsminister.
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Men det behövs ytterligare ett område:
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Partierna utspel om framtiden. Valrörelsen.
	

Hur bör man avväga insatserna på de 22 områdena?
Utredningen nu är en fortsättning på
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet
2014. Del 1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet
2014. Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf

De utredningana har skickats till :
1	

	

	

 	

	


2	

	

	

 	

	

 	

	

	

3	

	

	

	

	

4	

	

	

5	

	

	

	

	

	

6	

	

	

7	

	


Ledning. (Statsminister)
Partiledare Stefan Löfven	

 	

	

Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare. 	

	

Gruppsekreterare. Partisekreterare )
Damberg, Mikael (S) 	

Gruppledare i Riksdagen
Carin Jämtin Partisekreterare.
Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och
Världsplaneringsminister)
Ahlin, Urban (S) Vice ordförande i utrikesutskottet!
Talesperson i utrikesutskottet	

Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
Granlund, Marie (S) Vice ordförande i EU-nämnden
Talesperson i EU-nämnden
Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister.
Justitieminister, del )
von Sydow, Björn (S) Första s-namnet i konstitutionsutskottet. Talesperson i Konstitutionsutskottet (KU)
Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
Talesman i Justitieutskottet (JU)
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Transporter. ( Infrastrukturminister)
Ygeman, Anders (S) Ordförande i Trafikutskottet
Talesperson i Trafikutskottet (TU)

	

	

	


Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och
byggminister.)
Palm, Veronica (S) Ordförande i civilutskottet!
!
Talesperson i Civilutskottet (CU)
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Landsbygden. (Landsbygdsminister)
Löfstrand, Johan (S) Andra s-namnet i miljö-och
jordbruksutskottet
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Bistånd. ( Biståndsminister)
Forslund, Kenneth G (S) Ledamot i utrikesutskottet.
Talesperson för bistånd
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Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
Hallengren, Lena (S) Vice ordförande i socialutskottet
Talesperson i Socialutskottet (SoU)
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Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.
Energiminister)
Hem- o konsumentminister (ny) Inget namnförslag
Energiminister Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Andra s-namnet i näringsutskottet

Försvar. (Försvarsminister )
Hultqvist, Peter (S) Ordförande i Försvarsutskottet
Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)
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Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
Ernkrans, Matilda (S) Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Talesperson i Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)

15	

	

	


Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
Engelhardt, Christer (S) Andra s- namnet i socialutskottet
Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
Baylan, Ibrahim (S) Vice ordförande i utbildningsutskottet.
Talesperson i Utbildningsutskottet (UbU)
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Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
IT-minister (ny)
Green, Monica (S) Andra s-namnet i trafikutskottet
Kultur-och idrottsminister
Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordförande i
kulturutskottet. Talesperson i Kulturutskottet(KRU)
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Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
Arbetsmarknadsminister
Johansson, Ylva (S) Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Jämställdhetsminister	

	

Pärssinen, Raimo (S)Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet
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Näringar. (Näringsminister)	

Nilsson, Jennie (S) första s-namnet i näringsutskottet	

Talesperson i Näringsutskottet (NU)
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Handel. (Handelsminister)
Hägg, Carina (S) Andra s-namnet i utrikesutskottet
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Migration. Integration. (Integrationsminister.
Migrationsminister)
Integrationsminister	

 	

Stenberg, Maria (S) Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet
Migrationsminister	

 	

Lundh Sammeli, Fredrik (S) Andra namnet i
socialförsäkringsutskottet
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Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
Talesman i Justitieutskottet (JU)
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Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister.
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

	

	


Finansminister Magdalena Andersson
Ej i riksdagen Ekonomisk-politisktalesperson
Finansmarknadsminister	

	

	

Olovsson, Fredrik (S)Vice ordförande i finansutskottet
Talesperson i finansutskottet
Skatteminister (ny)	

 	

Jakobsson, Leif (S) Vice ordförande i skatteutskottet
Talesperson i skatteutskottet
Socialförsäkringsminister
Eneroth, Tomas (S) Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Talesperson i Socialförsäkringsutskottet

	

	

	

	

 	

	

	

	

 	

	

 	


Talespersoner finns i alla områden utom fem, som borde få.
Till alla nämnda skickas nu:
Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
De ombeds att före årsskiftet per e-post skicka det de har om
socialdemokratisk politik i områden.

Två forskningsprojekt sedan 1960-talet.

Klassifikationssystemet

På 1960-talet påbörjades två forskningsprojekt som pågått sedan dess.
Det första gäller skattesystem, skatter och bidrag, fördelning. Det började med maskinskrivna redovisningar på papper som skickades till
ledamöter i riksdagen och regeringen en eller flera gånger om året. Det
blev sedan fax och e-post. Numera sker redovisning på Sven Wimnells
hemsida http://wimnell.com. Den som vill veta mer om de tidiga redovisningarna får söka i regeringens arkiv.

Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.

Milstolpar i skattesystemet är skatterformen 1970 då sambeskattningen
ersattes med särbeskattning mm, en mindre reform 1982 om bl a kapitalinkomstbeskattningen och skattereformen 1990 då en del brister
ordnades upp. Skattesystemet är nu är i stort sett bra, men missbrukas
av alliansregeringen.
Det andra forskningsprojeket gäller annat än skatter o d. För att få reda
i det forskades fram ett klassifikationssystem för mänskliga verksameter, vilka är de som styr utvecklingen. De stora dragen redovisades
1986. Till en början var arbetet mycket tungt då det måste bedrivas
med hjälp av papper från samhällets många institutioner. Med Internet
så som det vuxit ut har det nu blivit mycket lätare.
Redovisningen av de två forskningsprojektens utveckling finns nu på
Sven Wimnells hemsida på Internet som lades in 1998. Adressen är :
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com
Klassifikationssystemet innehåller 129 områden för mänskliga verksamheter. Till en början handlade hemsidan mest om att förklara
klassifikationssystemet och verksamheterna i det. Sedan har redovisningar om skatter o d och redovisningar om verksamheter som styr
utvecklingen lagts ihop på hemsidan. Skatter o d är i själva verket bara
ett litet område bland alla områden som styr utvecklingen.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara
faktorer :
	

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.
	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
	

miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
	

miljöerna kan gälla:
	

* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
	

värden och funktioner.
	

* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
	

värden och teknologiska funktioner.
	

Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
	

psykiska samspel, de sociala miljöerna.

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
	

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: 	

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: 	

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: 	

 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: 	

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall : 	

	


Hur var det ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. Man
bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till
effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora
krav på informationssystemen.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.
Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringsprocesserna
ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som fått makt
att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.
Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan

alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av
förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de psykiska
processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer genom
både inre och yttre informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och spridning
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar
världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.
Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket,
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till
alla som sysslar med utbildning och information.

De 22 politikområdena och klassifikationssystemets verksamheter. Fördelningen kan bli, med
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hänsyn till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:
1	

	

	

 	

	

 	

	

	

	

2	

	

	

	

	

	

	

	

3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ledning. (Statsminister)
Klassifikationssystemet:
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	

utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare )
36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och
Världsplaneringsminister)
353 Sveriges regering. Del
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
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Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister.
Justitieminister, del)
31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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Försvar. (Försvarsminister )
6525-6529 Militära verksamheter
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Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
Transporter. ( Infrastrukturminister)
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
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Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och
byggminister.)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	

	


Landsbygden. (Landsbygdsminister)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11	

	


Bistånd. ( Biståndsminister)
7951 Socialvård o d. Del

12	

	


Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinärverksamheter

13	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.
Energiminister)
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
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Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d
7951 Socialvård o d.

15	

	

	

	

	


Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
7957 Undervisning o d.	

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 Övergripande om forskning
106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 Övergripande om kulturella verksamheter, utbildning o d.
108 Samhällskunskap.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
11/19 Individernas inre verkligheter.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforskning. Matematikverksamheter

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
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Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
70 Allmänt om konst och kultur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)
7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796/799 Sport, idrott o d
80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.

	

	

	

	

	

	

	


92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
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Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad. Del
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Näringar. (Näringsminister)
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.Del
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	

	

	


Handel. (Handelsminister)
653 Handelsverksamheter.
59 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	

	

	


Migration. Integration. (Integrationsminister.
Migrationsminister)
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet

21	

	


Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	

	

	


Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister.
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

Sammanställningen nu är till för att hjälpa
den socialdemokratiske partiledaren att
vinna valet 2014.
Styrningen av Sverige och världen.
Alliansregeringens ideologi är inte lämplig för styrningen av Sverige.
I den regeringen ingår fyra borgerliga polititska partier: moderaterna,
folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Moderatena är de
ledande och deras ideologiska bakgrund finns i tidigare partier som
dominerats av överklasspersoner och deras tänkande i de gamla stånden adel, präster, borgare och bönder i den gamla tiden då Sverige
styrdes av Kungen. Ståndsriksdagen ersattes i slutet av 1800-talet med
en tvåkammarriksdag som dock till en början i praktiken inte gav makt
åt underklassen. Den fick representanter i det sociademokratiska arbetarpartiet som bildades 1889 och såsmåningom fick in folk i riksdagen.
I början av 1900-talet miste kungen i praktiken sin makt men hade den
formellt kvar till slutet av 1900-talet då han fick enbart representativa
uppgifter. På1920-talet infördes i Sverige allmän rösträtt, början på
svensk demokrati. Socialdemokraterna fick regeringsmakten 1932 och
behöll den till 1976, därefter har den ibland innehafts av borgerliga
partier. Enkammarriksdag infördes i slutet av 1900-talet. Då avskaffades också statskyrkan.
Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalen 2006 och 2010. Oppositionspartier är socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och
sverigedemokraterna, ledande är socialdemokraterna och som huvudmoståndare står nu de och moderaterna.

Ute i världen har utvecklingen gått ungefär som i Sverige. Andra
världskriget 1939-1945 brukar ses som en seger för demokratin. Efter
kriget har gamla osjälvständiga kolonier nästan helt omvandlats till
självständiga stater. De flesta är med i Förenta Nationerna, FN. I Europa har bildats Europeiska Unionen, EU, där några bildat en gemensam
valuta, euro.
Västmakterna och Sovjetunionen/Kina var allierade under världskriget, men såsmåningom uppstod därefter motsättningar, ett kallt krig,
mellan västmakterna och kommunisterna i öst. Som supermakter sågs
USA och Sovjetunionen. Sovjeunionen upphörde i slutet av 1900-talet
och dess roll övertogs till stor del av Ryssland som dock av omständigheterna nu inte ses som supermakt. Världen har nu bara en supermakt, USA, som också ses som världspolis. USA-dollarn är ett slags
världsvaluta.
Efter andra världskriget har tidigare outvecklade länder genom industrialiseringar och andra förändringar närmat sig levnadsförhållandena
i de mer välmående delarna av världen och blivit konkurrenter till
dem. Kina har seglat upp som ekonomisk stormakt och är kanske på
väg att ta över USAs roll som den stora supermakten.

av samma slag. I USA gör man ingen hemlighet av den amerikanska
drömmen. De svenska moderaterna försöker dölja strävandena att bevara och helst öka klasskillnaderna. Men världens problem nu kräver
gemensamma lösningar, USAs och moderaternas konkurrensmodell
fungerar inte.
Dagens politiska problem gäller i hög grad problem som rör hela världen. Mänskligheten har kommit i situationen med för mycket växthusgaser, koldioxid m m, som höjer temperaturen, vilket medför att isarna
smälter och havsytorna stiger så att det blir översvämmningar som
fördärvar människors livsmöjligeter. Temperaturökningarna påverkar
väderförhållandena på ett negativt sätt och påverkar växt- och djurliv
så att en del arter kan bli utrotade. Livet på jorden bör bevaras.
Mänskligheten tar inte väl hand om naturresurserna, skövlar och skräpar ner, bl a fiskas det så att fiskarter helt eller nära utrotas, och haven
är fulla av plastpåsar som djuren äter och dör av.
Konkurrensen mellan människorna leder till förödande och dyrbara
revolutioner och krig, fattigdom, sjukdomar och elände för många.
Kvinnorna är på det hela taget i oförtjänt underläge.

Människorna i USA tycks se sig kallade att leda världens öden, men
situationen där med sträng kapitalism, vapenbruk, dödsstraff och
svårigheter att ordna välfärdsfördelningen m m tyder på att värderingarna där inte är en bra grund för utvecklingen.

Människorna har möjligheter att lösa de problem de har, men det krävs
mer kunskaper av många slag hos både mäktiga och maktlösa och väl
utbyggda institutioner som kan hantera problemen på demokratiska
sätt.

Ideologin i USA är att staten ska bestämma så litet som möjligt och att
samhället ska formas av konkurrens. Det leder till en uppdelning i
överklass och underklass. Den amerikanska drömmen är att komma
upp i överklassen - att bli något. De svenska moderaternas ideologi är

Förenta Nationerna, FN, behöver förbättras. De globala problemen kan
inte lösas väl utan mer och bättre gemensamma styrningar.

Universum och förhistorisk tid.
Vårt universum uppstod för 13.7- 13,8 miljarder år sedan, vårt solsystem och jorden för cirka 4, 5 miljarder år sedan. Universum består av
atomer och andra elementarpartiklar och krafter. Jorden är ett glödande
klot med en tunn fast yta som flyter på det inre. Såsmåningom bildades
på jorden atomkombinationer som kunde reproducera sig, det uppstod
liv, växter och djur, till en början små, sedan vartefter större och mer
komplicerade.
Historien om människan går tillbaka nästan sju miljoner år tillbaka i
tiden. Den började med apmänniskor av många olika slag, som dött ut.
Från en av arterna uppstod vårt släkte, Homo, Det hände i östra Afrika.
Homo erectus uppstod för omkring 2 miljoner år sedan, den moderna
nu kvarvarande människan Homo sapiens för 200 000 år sedan.
Människor har vartefter blivit bättre och bättre på att klara det liv de
föds till. Det första är att skaffa föda och äta. Det andra att skaffa
skydd för yttre påfrestningar. De första människorna fick äta växter
och djur de kunde få tag i. De skaffade redskap, bland det första var
stenyxor o d, stenflisor man kunde skära djur med, pilbågar o d,
konsten att göra eld o sv. Stenredskap hade man för 2,5 miljoner år
sedan.
Historisk tid.
Historisk tid, är tider med skriftspråk som ger möjligheter att få veta
mer ingående om hur samhällena var och fungerade. Vad man vet är
det som finns i bevarade protokoll och i hitorieskrivarnas beskrivningar.
I världshistorien slutar forntiden omkring år 400 och i svensk historia
1060. Medeltiden slutar i båda fallen omkring år 1500. Därefter följer
Nya tiden.

Den europeiska kulturen, som blivit hela västerlandets, och spritt sig
också till österlandet, har sitt ursprung i kulturer kring östra delarna av
Medelhavet, bl a i Grekland för ca 2500 år sedan, där den västerländska filosofin började på 500-talet f Kr.
Världsbilden förändrades väsentligt när Darwin 1859 lade fram sin
bok om arternas uppkomst, - en stöt mot de kyrkliga lärorna. Inom
naturvetenskaperna gjordes viktiga upptäckter och en välutvecklad
atomteori fanns innan första världskriget bröt ut. Mendel var pionjär
inom ärftlighetsforskningen och gjorde viktiga rön, som dock föll i
glömska och fick spridning först år 1900.
Överbefolkning ledde till uppkomsten av fattiga proletärer som Karl
Marx intresserade sig för, 1847 författade han tillsammans med Engels
ett kommunistiskt manifest. Första internationalen, en arbetarorganisation, bildades i London l864. Den andra bildades i Paris l889 med
arbetarombud från 19 länder, bl a Sverige. Då ställdes som mål bl a
8-timmarsdag sex dagar i veckan, vilket blev lag i Sverige 30 år senare
1919, och man införde 1 maj som arbetarnas demonstrationsdag.
I Amerikas Förenta Stater avskaffades slaveriet efter inbördeskrig
1861-1865.
År 1914 behärskade europeerna en stor del av världen utanför Europa,
de hade kolonier eller härskade på annat sätt. Självständiga stater
utanför Europa var huvudsakligen i Amerika USA, Mexiko och de
flesta staterna som 1990 finns söder därom, i Afrika Etiopien och
Liberia och i Asien Turkiet, Arabien, Persien och Afghanistan i Främre orienten och bortom Indus : Kina, Mongoliet, Japan, Siam och några småstater i Tibet.
Perioden 1914-1945 bildar en ny epok med första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget. Första världskriget var en fortsätt-

ning på gamla maktstrider i Europa och slutade med nederlag för
Tyskland. I krigets spår ägde rum revolutioner i Tyskland och framför
allt i Ryssland som förvandlades till Sovjetunionen. Ett antal nationalstater uppstod eller återuppstod.
Det andra världskriget har setts som som en kamp för demokratin mot
Hitlers diktatur med "arier" som herrefolk och med en rasism som
riktades isynnerhet mot judar med en strävan att utplåna dem helt.
Trots motgångar har demokratins princip blivit ledstjärna världen över,
men mycket återstår innan den helt slagit igenom i praktiken. Den
sovjetiska kommunismen avses bli ersatt av mer demokratiska former.
Jämsides med demokratin löper jämlikheten. Den svåra uppgiften i
framtiden tycks vara att förbättra demokratin och att förbättra jämlikheten. Förändringarna efter 1989, 200 år efter franska revolutionen
1789, ger löften om en bättre framtid, men kan också leda till försämringar om reaktionära krafter tar överhanden.

Om politikområdena.
Tidningsartiklar om politiska problem 12 september - 21 november
2013 har redovisats i
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet
2014. Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
Det visade sig att problemen tämligen lätt kunde fogas in i de 22 politikområden som nämts här tidigare. För att kontrollera att det är så har
nu undersökts hur alliansregerigens verksamheter kan fördelas på områdena.
Från regeringens hemsida på Internet har tagits hem atiklar om verksamheterna i den utsträckning som behövs för att man ska få en i möjligaste mån tydlig bild av regeringens politik. För att det inte ska bli
för mycket text är artiklar med detaljer inte medtagna, men det finns
länkar till detaljer.
De medtagna artiklarna finns förtecknade i följande innehållsförteckning. Antalet ariklar för de olika områdena framgår av listan på nästa
sida.
På områdena Världsplanering - Pengar är det i genomsnitt 40 artiklar
per område
Det låga antalet i området om planering av fysiska miljöer beror på att
planeringen av de fysiska miljöerna sköts av kommunerna. SKL,
Sveriges kommuner och landsting, har på sin hemsida artiklar om
fysisk planering, cirka 50 länkar till dem är här angivna på området.

Antalet artiklar om alliansregeringens verksamheter 27 november
2013.
Cirka
12 	

Ledning. (Statsminister)
1 	

 Planering av och information om regeringspolitiken.
	

(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare.
	

Gruppsekreterare. Partisekreterare )
32 	

 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och
	

Världsplaneringsminister )
44	

Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
84	

Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister.
	

Justitieminister, del )
35	

Försvar. (Försvarsminister)
13	

Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
22	

Transporter. ( Infrastrukturminister)
6	

Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och
	

byggminister.)
47	

Landsbygden. (Landsbygdsminister)
20	

Bistånd. ( Biståndsminister)
70	

Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
19	

Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.
Energiminister)
24	

Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
17	

Utbildning. (Utbildningsminister)
54	

Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
	

(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
36	

Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
26	

Näringar. (Näringsminister)	

53	

Handel. (Handelsminister)
56	

Migration. Integration. (Integrationsminister.
	

Migrationsminister)
22	

Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
120	

 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister.
	

Skatteminister. Socialförsäkringsminister)
813	

 Summa

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och
många detaljproblem.
När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med området om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna.
Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.
Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och
försvarsproblem och problemen med klimatet, sett som gällande världen och de olika länderna.
Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.
Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för
biståndet.
Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verksamheter och område om omsorg för grupper som behöver stöd.
Efter detta område för utbildning, område för information och kultur
od, område för jobb och område för näringar och område för handel.
Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och
område för brott, polis od.
Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän
man gått igenom alla de tidigare områdena.

Det gäller nu för socialdemokraterna att formulera en politik som
är bättre än alliansregeringens.
Och det är socialdemkraternas politik, inte någon politik för en
oppositionskoalition. Här några korta ofullständiga kommentarer.
1	

 	

Ledning. (Statsminister)
	

 	

Partiledare Stefan Löfven	

I det första området, för ledning, bör partiledaren berätta om hur han
ser på de olika områdena och uppfattar hur de beror av varandra
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Planering av och information om regeringspolitiken.
	

 	

(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare. 	

	

	

 	

Gruppsekreterare. Partisekreterare )
	

Damberg, Mikael (S) 	

Gruppledare i Riksdagen
	

Carin Jämtin Partisekreterare.
Ett område för hur man kommer fram till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna.
Närmast väljarna kan man tänka sig ligger områdena för sjukvård o d, hushållsverksamheter, omvårdnad för barn och äldre od,
utbildning och jobb:
12	

Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)
	

Hallengren, Lena (S) Vice ordförande i socialutskottet
	

Talesperson i Socialutskottet (SoU)
Primärt är området för hälso- och sjukvård, alkohol och droger, räddningstjänst o d. Området innehåller många problem om hälso- och
sjukvårdens och räddningstjänstens organisation, om diagnoser och
behandlingar, forskning om sjukdomar och läkemedel mm. Området
omfattar forskning om och drift av hälso- och sjukvård o d. Tillverkning av varor och anläggningar ingår i området för näringar.
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Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.
Energiminister)
	

Hem- o konsumentminister (ny) Inget namnförslag
	

Energiminister Adolfsson Elgestam, Carina (S)
	

 	

Andra s-namnet i näringsutskottet
Efter hälso- och sjukvården kan det vara bra att tänka sig att området
för hushållsverksamheterna är en bra början. För de normalt friska.
Märkligt nog är det ett nytt politikområde, inget parti har upptäckt att
det är ett väsentligt område att börja med. Det handlar om att få mat,
bostad, energi, vatten och avlopp, avfallshantering, inventarier och
tillbehör, personlig hygien, kläder och en hushållsbudget det går att
leva drägligt på, tvätt och städning och personlig omvårdnad för barn
och äldre, hemsjukvård o d.
Bland hushållsverksamheterna finns många problem, om mathållningen, om tillgången på bostäder och annat och om möjligheterna att
få in pengar till hushållsverksamheterna, löner, skatter, bidrag o s v.
I området ingår forskning om och drift av verksamheterna. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i
området för näringar. Verksamheterna för elenergi od, vatten och
avlopp, avfall o d, hygien o d omfattar både stora för hela samhället
gemensamma system och lokala system.
Råvaror till livsmedel produceras i lantbruk i området för glesbygden,
råvaror förädlas till livsmedel i livsmedelsindustrier i området för
näringar. Planering av bostadsområden sker i området för planering av
fysiska miljöer och bostäder byggs i byggnadsverksamheter i området
för näringar.
Särdeles viktiga är hushållsbudgetarna och de fördelningar av levnadsvillkoren de ger.
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Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)
	

Engelhardt, Christer (S) Andra s- namnet i socialutskottet
Omsorg o d har brutits ut till ett särskilt område för omsorg o d, vilket
innehåller det som kan gå in under socialtjänst, hemtjänst, stöd för
dem som har det illa ställt av olika anledninger o d. Området omfattar
forskning och drift av verksamheterna. Tillverkning av varor och
anläggningar ingår i området för näringar.

	

 	

Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordförande i
	

 	

kulturutskottet. Talesperson i Kulturutskottet(KRU)
Utbildning sker också i detta område, genom kulturella verksamheter,
tidningar, radio, TV, Internet, film, datorer o d, deltagande i föreningar
av många olika slag. I området ingår forskning om och drift av verksamheterna. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i
verksamheterna ingår i området för näringar.
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Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	

Baylan, Ibrahim (S) Vice ordförande i utbildningsutskottet.
	

Talesperson i Utbildningsutskottet (UbU)
Efter de materiella förutsätningarna för ett drägligt liv kommer området för utbildning, dels för att klara livet i största allmänhet, kunskaper om hushållsverksamheter och kunskaper för deltagande i den
demokratiska samhällsutvecklingen, dels för att få jobb som ger lön
och tillfredsställelse. Här är mycket problem med uppfostran, mobbning, förskolor, skolor, läroplaner, högskolor, universitet, forskning
lärarutbildning, lärare. Området omfatta forskning om och drift av
utbildningar samt forskningar som inte ingår i andra områden. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs ingår i området för
näringar.
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Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
	

Arbetsmarknadsminister
!
Johansson, Ylva (S) Vice ordförande i arbetsmarknads	

utskottet Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)
	

 	

Jämställdhetsminister	

	

	

Pärssinen, Raimo (S)Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet
Efter utbildningarna kommer området för jobb. Verksamheterna omfattar forskningar om jobb, övergripande problem om alla jobb, arbetslöshet, arbetsförmedling, fackföreningar, arbetsgivarföreningar mm.
Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna
ingår i området för näringar.

Forskningar om och information om filosofiska och psykologiska
verksamheter, matematik och naturvetenskap, sambandsforskning och
teknologisk forskning ingår.
16	

	

	


	

	

 	


Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister).
IT-minister (ny):
Green, Monica (S) Andra s-namnet i trafikutskottet.
Kultur-och idrottsminister :

18	

Näringar. (Näringsminister)	

	

Nilsson, Jennie (S) första s-namnet i näringsutskottet	

	

Talesperson i Näringsutskottet (NU)
Efter jobbben kommer området för näringar. Näringarna omfattar i
första hand tillverkning av varor och anläggningar, sedan tjänster av
många slag. Tjänstenäringar ingår i områdena för tjänster, t ex sjukvård och transporter, men för alla näringar gemensamma problem
ingår i området för näringar. Forskning om näringar och tillverkning
av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår.
Näringarnas historia, framtid och utbredning i Sverige och världen.
Gruvor och mineralbrott ingår i tillverkningsindustrin
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Handel. (Handelsminister)
	

Hägg, Carina (S) Andra s-namnet i utrikesutskottet
Sedan området för handel. Regeringen har mycket om utrikeshandel,
men inget om inrikeshandel. Socialdemokraterna bör ha en handelsminister som kan hämtas från utrikesutskottets handelsexperter, men som
också behandlar inrikeshandel. Forskning om handel och drift av handel ingår i området. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för näringar.
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Migration. Integration. (Integrationsminister.
	

Migrationsminister)
	

Integrationsminister	

 	

	

Stenberg, Maria (S) Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet
	

 	

Migrationsminister	

 	

	

Lundh Sammeli, Fredrik (S) Andra namnet i
	

socialförsäkringsutskottet
Efter handeln kommer området för invandring, rasism och integration.
Det behövs mycket arbetsinvandring. Flyktingar. Utvandringar. Det är
ett stort problemområde, som vuxit genom sverigedemokraterna.
Forskning om problemen och drift av verksamheter som följer av dem
ingår. Tillverkning av varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för näringar. Det är inte så enkelt som sverigedemokraterna vill göra det till. Migration och integration är stora
ämnen i mänsklighetens historia. Hur var det, är det kan det bli och bör
det bli? Orsaker, verkningar. Förhistorisk tid, historisk tid, de senaste
100 åren, de senaste decennierna, prognoser, framtiden.
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Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
	

Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
	

Talesman i Justitieutskottet (JU)
Efter främlingsfintligheten är steget inte långt till området för polis och

brott o d. I området ingår forskning om problemen och drift av verksamheter som följer av dem. Problemen är många. Tillverkning av
varor och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området
för näringar.
Efter detta är det bara att fortsätta med de områden som finns i början
av områdeslistan. Området om pengar tas sist.
Även om de nämnda områdena ligger närmast väljarna bör politikområdena presenteras med de stora globla problemen först.
3	

Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och
	

Världsplaneringsminister)
	

Ahlin, Urban (S) Vice ordförande i utrikesutskottet!
	

Talesperson i utrikesutskottet	

Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna ser på världen. Hur det
var, är, kan bli och bör bli. Man vill veta för alla områden:
Demokrati o d, juridik.
Försvar.
Klimat och klimatstörningar.
Transporter.
Planering av fysiska miljöer. Städer.
Landsbygden. (Landsbygdsminister)
Bistånd.
Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d.
Hushållsverksamheter.
Omsorg och barn och äldre o d.
Utbildning. Forskning.
Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
Jobb.
Näringar. 	

	

	

Handel.

Migration. Integration.
Polisen. Brott. Kriminalvård o d.
Pengar
Hur har utvecklingen varit, är den, kan den bli och bör den bli? Det är
nödvändigt att ha beskrivningar om världen för att kunna driva en bra
politik för Sverige.	
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Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
	

Ernkrans, Matilda (S) Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Talesperson i Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? Forskning och
åtgärder.
8	
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Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
	

Granlund, Marie (S) Vice ordförande i EU-nämnden
	

Talesperson i EU-nämnden
Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna ser på Europa. Hur det
var, är, kan bli och bör bli. Man vill veta för alla områden.
5	

Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister.
	

Justitieminister, del )
	

von Sydow, Björn (S) Första s-namnet i konstitutions	

utskottet. Talesperson i Konstitutionsutskottet (KU)
	

Johansson, Morgan (S) Ordförande i justitieutskottet
	

Talesman i Justitieutskottet (JU)
Väljarna behöver veta hur socialdemokraterna ser på demokrati. Hur
det var, är, kan bli och bör bli i Sverige och världen, i och mellan
grupper av olika storlekar på många olika nivåer. FN, EU, stater
kommuner, i organistioner, företag, familjer, i skolan o sv.
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Försvar. (Försvarsminister )
	

Hultqvist, Peter (S) Ordförande i Försvarsutskottet
	

Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? Forskning och
drift av olika grenar, bl a underrättelsetjänster. Tillverkning av varor
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för
näringar.

Transporter. ( Infrastrukturminister)
	

Ygeman, Anders (S) Ordförande i Trafikutskottet
	

Talesperson i Trafikutskottet (TU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för
näringar.
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Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och
	

byggminister.)
	

Palm, Veronica (S) Ordförande i civilutskottet!
!
	

Talesperson i Civilutskottet (CU)
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för
näringar. Ämnesområdet är svårt försummat i politiken. Hur ska alla
verksamhetsområdens verksamheter ordnas på marken och utformas?
10	

Landsbygden. (Landsbygdsminister)
	

Löfstrand, Johan (S) Andra s-namnet i miljö-och
	

 	

jordbruksutskottet
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för
näringar. Området ger råvaror till livsmedels-, skogsindustrier mm.
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Bistånd. ( Biståndsminister)
	

Forslund, Kenneth G (S) Ledamot i utrikesutskottet.
	

Talesperson för bistånd
Hur har det varit, är det, kan det bli och bör det bli? i Sverige och
världen. Forskning och drift av verksamheter. Tillverkning av varor
och anläggningar som behövs i verksamheterna ingår i området för
näringar.
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Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister.
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

Finansminister Magdalena Andersson
Ej i riksdagen Ekonomisk-politisktalesperson
	

Finansmarknadsminister	

	

	

	

Olovsson, Fredrik (S)Vice ordförande i finansutskottet
	

Talesperson i finansutskottet
	

 	

Skatteminister (ny)	

 	

	

Jakobsson, Leif (S) Vice ordförande i skatteutskottet
	

Talesperson i skatteutskottet
	

 	

Socialförsäkringsminister
	

 	

Eneroth, Tomas (S) Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Talesperson i Socialförsäkringsutskottet.
Till slut kommer problemen med pengarna. Hur ska pengarna spridas
till de föregående politikområdena så att alla områden får de pengar de
behöver ? För alla områden behöver göras kalkyler som visar penningbehov. Det är inte möjligt att göra en riktig slutlig sammanställning av
penningproblemen förrän man värderat behoven i de olika områdena.
Socialdemokraternas bedömningar är annorlunda än alliansregeringens. Resultatet av socialdemokraternas penningfördelningar ger
underlag för det socialdemokraterna partiledare kan säga i första
området om ledningen av politiken.
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Partierna utspel om framtiden. Valrörelsen.
	

Hur bör man avväga insatserna på de 22 områdena?
Om socialdemokraterna så vill kan de jämföra sig med de andra
partierna.

Innehållsförteckningar till
politikområdena.

	


Ledning.

	


(Statsminister)

	


Fredrik Reinfeldt

	


Statsrådsberedningen

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ansvarsområden	

Organisation
Om Regeringskansliet
Krisberedskap
Regeringens politik
Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet
Ansvar för hela Sverige
Stärka arbetslinjen och öka Sveriges konkurrenskraft
Sverige ska hålla ihop och människor ska känna sig trygga

	


Regeringen och departementen 27 november 2013

	


Statsråden 27 november 2013

	

 	

	


	


Planering av politik och information.

	


(Planeringsminister. Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Källor till planering av och information om regeringspolitiken
Regeringspartierna och deras ungdomsförbund o d.
Oppositionspartiern och deras ungdomsförbund o d
Regeringspartiernas riksdagsgrupper
Oppositionspartiernas riksdagsgrupper
Riksdagens utskott
Sveriges kommuner och landsting
Statliga myndigheter och utredningar o d
Forskning och forskningsorganisationer
Bibliotek och arkiv
Fackföreningar
Branschorganisationer
Intresseorganisationer
Ideela organisationer
Radio, TV och Internet
Tidningar och tidskrifter
Reklam och propaganda
Nöjesliv, fritidsliv
Mellanfolkliga organisationer
FN Förenta nationerna
EU Europeiska unionen
Mänskliga rättigheter i världens länder och deras styrelseskick.
O s v.
Regeringens verksamheter

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting
Sveriges kommuner och landsting Ämnena fördelade på
politikområden

	

	


Världsplanering.

	

	

	

	

	

	

	

	

 	


Utrikesdepartementet
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Ambassader och konsulat
Utrikesdeklarationen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
FN:s råd för mänskliga rättigheter
UD:s rapport om Mänskliga rättigheter

	


Carl Bildt Utrikesminister
Ansvarsområden
Utrikes- och säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
Nedrustning och ickespridning
Internationella sanktioner
Budget och mål: UD
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Folkrätt
Mänskliga rättigheter
Friheten på nätet
Utvidgningen
Den fortsatta utvidgningen
Utvidgningarna 2004 och 2007
Milstolpar i EU:s utvidgning
Vägen till EU-medlemskap
Hjälp till svenskar utomlands

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


(Utrikesminister, FN-minister och Världsplaneringsminister )

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Frågor och svar om resan
Vad kan du få hjälp med?
Vem kan få hjälp?
Var kan du få hjälp?
Pass och ID-kort
Behöver jag visum?
EU-samarbete om konsulära frågor och vid kris
Krisberedskap

	

	


Europaplanering.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Birgitta Ohlsson EU-minister
Ansvarsområden	

EU
Större frågor i EU-arbetet 2013
Regeringens arbete i ministerrådet
EU-toppmöten - Europeiska rådet
Politikområden i EU-arbetet
Månadens EU-profil
Länkar till mer EU-information
Östersjöstrategin
Vad är EU:s Östersjöstrategi? - frågor och svar
Finansiering
Östersjöstrategin	

Genomförandet och samordning på EU-nivå
Makroregionala strategier - nytt arbetssätt inom EU
Intervjuer och reportage
Europa 2020 - EU:s gemensamma tillväxt- och
sysselsättningsstrategi
Från utrikesdepartementet:Arbetet i EU

	

	

	

	

	

	


Tobias Billström. Migrationsminister
Ansvarsområde
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet. Se “Så
fungerar radsarbetet” som finns under Beatrice Ask.

(EU-minister och Europaplaneringsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Beatrice Ask. Justitieminister
En europeisk e-juridikportal
Europadomstolen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Internationellt rättsligt samarbete
Så fungerar rådsarbetet
Så fungerar rådet för allmänna frågor
Så fungerar rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Så fungerar rådet för jordbruk och fiske
Så fungerar rådet för konkurrenskraft
Så fungerar miljörådet
Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Så fungerar rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälsooch sjukvård samt konsumentfrågor
Så fungerar rådet för transport, telekommunikation och
energi
Så fungerar rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
Så fungerar rådet för utrikesfrågor
Om Coreper - de ständiga representanternas kommitté
Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Om arbetsgrupper och kommittéer
Om ministerrådet
Öppenheten inom EU
Föreslagna ändringar i öppenhetsförordningen - regeringens
ståndpunkt
Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU enligt
nuvarande regler

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

	


EU och internationellt	


Demokrati, juridik o d.
	


(Demokratiminister. Justitieminister, del )

	


Birgitta Ohlsson. Även demokratiminister.
Ansvarsområde
Demokratipolitik
Mål och budget för demokratipolitiken 2014
Val och valdeltagande
Valmyndigheten
Val 2014
Valdeltagandeinsatser
Stärka demokratin
Medborgarinitiativet - en ny möjlighet för medborgare att
påverka på EU-nivå
Medborgardialog
En digital agenda för Sverige
Demokratiforskning och statistik
Internationellt demokratiarbete
Avslutade demokratiprojekt
Värna demokratin
Handlingsplan för att värna demokratin
Åtgärder i Handlingsplanen för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
1. Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna
2. Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
3. Stärka strukturerna för samverkan
4. Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper
5. Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade 	

våldet
6. Fördjupa det internationella samarbetet
Europeiskt projekt om förebyggande och motverkande av
radikalisering och våldsbejakande extremism
Tidigare forskning
Avslutade projekt för att värna demokratin

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Beatrice Ask. Justitieminister
Ansvarsområden
Bekämpning av terrorism
Nationell strategi för att möta hotet från terrorismen
EU:s arbete för bekämpande av terrorism
Brottmålsärenden
Abolition
Förordnande av domstol	

Ingripande mot svenskt fartyg
Nåd i brottmål
Omvandling av fängelse på livstid
Särskild utlänningskontroll
Utlandsdömda
Utvisning på grund av brott
Åtalstillstånd
Internationellt rättsligt samarbete
Delgivning
Rättslig hjälp i brottmål
Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
Telefonförhör
Utlämning för brott
Europeisk arresteringsorder
Överförande av straffverkställighet
Upplysning om innehållet i utländsk rätt
Överförande av lagföring för brott
Rättshjälp
Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
Internationella tribunaler och domstolar
Lagar, konventioner m.m.
Lagstiftning
Allmän ordning och säkerhet
Familjerätt
Fastighetsrätt
Förmögenhetsrätt
Grundlagarna

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
(datalagringsdirektivet)
Personuppgiftslagen
Regelförenkling på Justitiedepartementet
Straffrätt
Transporträtt
Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt
Offentlighetsprincipen
Offentlighets- och sekretesslagen
Sekretessprövning
Lag och rätt Lagstiftning
Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för brott)
Bekämpning av terrorism	

Brottmålsärenden
Följande ingår i området för EU:
En europeisk e-juridikportal
Europadomstolen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Så fungerar rådsarbetet
Öppenheten inom EU

	

	

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Mål och prioriteringar för statlig förvaltning
Insatser
Så fungerar det
Statlig förvaltning i Sverige

	

	

	

	

	

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Demokrati
Juridik
Ledarskap
Ledning och styrning
Konkurrens och valfrihet
Statistik	

Öppna jämförelser

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Försvar.

(Försvarsminister)
Karin Enström. Försvarsminister
Ansvarsområden
Försvarsberedningen
Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga
politikområden: Försvar och samhällets krisberedskap.
Organisation
Budget och mål	

Myndigheter
Nämnder, delegationer och stiftelser
Försvarsdepartementets utredningar
Regelförenkling på Försvarsdepartementet
Militära försvaret
Mål och uppgifter
Insatsorganisation - försvarsgrenar
Grundläggande militär utbildning
Försvaret och de unga
Den svenska veteransoldatpolitiken
Försvarsindustri och materiel
Forskning
Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Medverkan i internationella organisationer
Civil-militär samverkan i fredsfrämjande insatser
Vad är en försvarsattaché?
Stöd till säkerhetssektorreform, SSR
Tillträdesärenden
Fredsfrämjande insatser. Somalia. Mali
Sveriges militära insats i Afghanistan. Avslutade insatser
Nordiskt samarbete
Kvinnor i konfliktområden
Europas försvarspolitik
EU:s militära kommitté
Den europeiska försvarsbyrån, EDA
EU:s stridsgrupper	

Folkrätt: krigets lagar
Underrättelsefrågor

	

	


Klimat och klimatstörningar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Lena Ek. Miljöminister
Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Havs- och vattenmiljö
Hållbar utveckling
Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
Klimat
Kretslopp och avfall (Ingår i området för hushållsverksamheter)
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljölagstiftning
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöteknik
Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
Sveriges miljömål

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Klimat och energi
Miljö och hälsoskydd

(Miljöminister)

	


Transporter.

	


(Infrastrukturminister)

	


(Plan- och byggminister.)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturminister
Ansvarsområden
Transporter och infrastruktur
De transportpolitiska målen
Transporter och infrastruktur i statens budget
Transporter och infrastruktur i statens budget
Så planerar vi infrastrukturen
Våra trafikslag
Järnväg
Vägtrafik
Flyget minskar avstånden
Sjöfart
Sjöfartens internationella regelverk
Konkurrenskraftig sjöfart
En miljövänlig sjöfart
En säker sjöfart
Godstrafik
Kollektivtrafik
Trafiksäkerheten i fokus
EU och internationellt
Logistikforum
Utredningar, förslag och remisser
Tågtrafik på vintern - frågor och svar

	

	

	

	

	

	

	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Ansvarsområden
Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)
Statlig förvaltning ( Ingår i området för demokrati od)
Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)
Trossamfund (Till området för kultur)

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Planering och byggande
Bredband och elektronisk infrastruktur
Geografisk information och lantmäteri
Webb-tv Tillväxt och samhällsbyggnad
Regional utveckling
Offentliga fastigheter

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Transporter och infrastruktur

Planering av fysiska miljöer.

	

	

	

	

	

	


Landsbygden.
	


(Landsbygdsminister) (f d Jordbruksministern)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Ansvarsområden
Bioenergi
Bioenergi - en förnybar resurs
Djur
Djurskyddskontroll
Hund och katt
Foder
Frågor och svar om översynen av djurskyddet
Frågor och svar om förslaget om förbud mot tidelag
Frågor och svar om slakt
Frågor och svar om djurskydd
Ekologisk produktion och konsumtion
GMO
Regelförenkling på Landsbygdsdepartementet
Fiske
Den gemensamma fiskeripolitiken
Fritidsfisket
Ett hållbart fiske
Program för fiskerinäringen
Nationell strategisk plan för fiskerinäringen 2007-2013
Intervjuer och reportage
Frågor och svar om fiske
Internationellt samarbete
FAO
Jakt och viltvård
Jordbruk
Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Landsbygd, natur och miljö
Regeringens arbete med landsbygdsstrategin
Landsbygdsforum - om ungas liv och arbete på
landsbygden
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Åtgärder för jordbruket i norra Sverige
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Jakt och viltvård
Sverige - det nya matlandet (Till området för
hushållsverksamheter)
Naturresurser och Miljö
Rennäring
Samer - Samepolitik
Skogsbruk
Skogsriket
Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig
skogsnäring
Skogens användning
Seminarium om EU:s nya timmerförordning
Skogsrikets fyra grenar
Skogsriketambassadörerna
Goda exempel i trä
Utbildning och forskning

	


Bistånd.

	


Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d

	


(Biståndsminister)

	


(Socialminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hillevi Engström Biståndsminister
Ansvarsområden
Bistånd och utveckling
Vad vill Sverige med biståndet?
Post 2015 - Global utveckling
Vart går biståndet?
Vilka är resultaten i biståndet?
Överblick över biståndet
Frågor och svar om bistånd
Frågor och svar om biståndsbudgeten 2013
Nytt sätt att arbeta i sviktande stater
Från utrikesdepartementet: Bistånd och utveckling
Politik för global utveckling
Humanitärt bistånd
Länder och regioner
Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
Afrika
Antarktis
Asien och Oceanien
Europa
Mellanöstern och Nordafrika

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Göran Hägglund. Socialminister
Ansvarsområden
Folkhälsa
Mål och prioriteringar för folkhälsa
Insatser inom folkhälsa
Så fungerar det
Folkhälsa i Sverige
Folkhälsofrågor i EU
Folkhälsofrågor i övriga världen
Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i EU
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i övriga
världen
Smittsamma sjukdomar i Sverige
Smittsamma sjukdomsfrågor i EU	

Hälso- och sjukvård
Mål och prioriteringar för hälso- och sjukvård
Insatser inom hälso- och sjukvård
Budget för hälso- och sjukvård 2014
Tillgänglighet och valfrihet
Regeringen presenterar strategi för ökad jämlikhet i vården
Regeringen satsar för att minska skador i vården
Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande
Utveckling och kvalitet
E-hälsa
Framtidens vård och omsorg
Myndighetsöversyn
Svensk delegation på Världshälsoförsamlingens möte

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting inom hälso- och sjukvården
Psykisk ohälsa - PRIO
Inspirationsdag för bättre cancervård
Regeringen tillsätter utredning om donations- och
transplantationsfrågor
Kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet avskaffas
De mest sjuka äldre
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd
Läkemedel och apotek
Tandvård: Effekterna av tandvårdsstödets första och andra steg
ska utvärderas
Dialog om hälso- och sjukvård
Insatser 2006-2010
Så fungerar det
Hälso- och sjukvård i Sverige
Hälso- och sjukvårdsfrågor i EU
Hälso- och sjukvårdsfrågor i övriga världen
Läkemedel i Sverige
Läkemedelsfrågor i EU
Nationell eHälsa i EU
Psykiatri i Sverige
Tandvård i Sverige
Tandvårdsfrågor i EU

	

	


Lena Ek. Miljöminister
Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Begravningsverksamhet (Ingår i området för sjukvård o d)

	

	


Beatrice Ask. Justitieminister
Rättsmedicin (Ingår i området för sjukvård)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Karin Enström. Försvarsminister
Skydd och säkerhet. (Ingår i område för sjukvård o d)
Krisberedskap
Vem gör vad?
Den nationella krishanteringsförmågan
Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?
Den regionala krishanteringsförmågan
Kommunal krishantering
En strategi för Sveriges säkerhet
Svenskt krisstöd till utlandet
Informationssäkerhet
Skydd mot olyckor
Krisberedskapsarbete i EU
Transport av farligt gods
Förebyggande åtgärder mot allvarliga kemikalieolyckor
Utsläpp till sjöss
Skogsbränder
Räddningstjänst
Fyrverkerier

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Hälsa och vård
Trygghet och säkerhet

	

	


Hushållsverksamheter.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
*Matlagning. Måltider, servering, restauranger.
*Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
*El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
*Användning av inventarier o d.	

 	

	

*Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d).
*Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
*Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
*Personvård: barn, hemsjukvård o d : Se
“Omsorg och barn och äldre o d.”

	

	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)
Sverige - det nya matlandet (Ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	

	

	

	


Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
Energi
Energipolitik
Energipolitiken i statens budget
Energieffektivisering
Förnybar energi

(Hem- och konsumentminister. Energiminister)

	

	

	

	


Kärnkraft
Energimarknader och infrastruktur
Samordningsråd smarta elnät
Internationellt energisamarbete

	

	

	

	


Lena Ek. Miljöminister
Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
Kretslopp och avfall (Ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	

	

	

	


Birgitta Ohlsson. Även konsumentminister.
Konsumentpolitik
Mål och budget för konsumentpolitiken 2014
Trygga konsumenter på finansmarknaden
Vart kan konsumenten vända sig?
Överskuldsättning - en gemensam nordisk utmaning
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Bostadsmarknad
Avfall och kemikalier
Vatten

	

	


Om jämställhet i hushåll: se jämställdhet i området för
jobb

	


Omsorg och barn och äldre od

	


Utbildning.

	


(Barn- o äldreminister)

	


(Utbildningsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Larsson. Barn- och äldreminister
Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Mål och prioriteringar för barnets rättigheter
Insatser inom barnets rättigheter
Så fungerar det
Folkhälsa (Ingår iområdet för sjukvård o d)
Funktionshinder
Mål och prioriteringar för folkhälsa (Ingår iområdet för
sjukvård o d)
Insatser inom funktionshinder
Så fungerar det
Individ- och familjeomsorg
Mål och prioriteringar för individ- och familjeomsorg
Insatser inom individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg i Sverige
Socialtjänst
Mål och prioriteringar för socialtjänst
Så fungerar det
Socialtjänst i Sverige
Socialtjänstfrågor i EU
Äldreomsorg
Mål och prioriteringar för äldreomsorg
Insatser inom äldreomsorg
Äldreomsorg i Sverige
Äldrefrågor i EU

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Jan Björklund. Utbildningsminister, vice statsminister
Ansvarsområden
Utbildning och forskning
Förskoleklassen
Fritidshem
Grundskola
Gymnasieskola
Universitet och högskola
Forskning

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Arnholm. Jämställdhets- och biträdande
utbildningsminister
Ansvarsområden
Fritidshem
Folkbildning
Förskola
Jämställdhet
Politik för det civila samhället
Studiefinansiering
Ungdomspolitik
Vuxenutbildning

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Skola och förskola
Forskning och innovation

	


Social omsorg och stöd

	

	


Information, kultur, religion, nöjen,
idrott od.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
Ansvarsområden
Informationssamhället
Informationssamhället i statens budget
Digitala agendan
E-förvaltningen
Sverige ska ha bredband i världsklass
Telekom
Postmarknaden
Internet
Säker kommunikation
Internationell IT-politik
Utredningar, förslag och remisser

	


Lena Adelsohn Liljeroth. Kultur- och idrottsminister
Ansvarsområden
Kultur
Aktuella satsningar inom kulturområdet
Barn- och ungdomskultur
Bildkonst, arkitektur, form och design
Det civila samhället inom kulturområdet
Forskning inom kulturområdet
Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
Internationellt samarbete
Jämställdheten ska öka inom kulturen
Kultur och hälsa
Kulturmiljö
Litteraturen, läsandet och språket
Museer och utställningar

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Teater, dans och musik
Medier
Radio och tv
Radio- och tv-lagen
Myndigheten för radio och tv
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Kriminalisering av privat olovlig hantering av
avkodningsutrustning
Frågor och svar om övergång till digitalradio
Dagspress
Presstöd
Taltidningsstöd
Film
Digitalisering av biografer
Filmavtalet
Stöd till unga kvinnors filmskapande
Stärka och skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Internationellt samarbete inom medieområdet
Idrott
Aktuella satsningar inom idrottsområdet
Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
Arbete mot dopning
Barnidrott
Barnidrott
Elitsatsning
Supporterkultur
Internationellt samarbete inom idrottsområdet
Internationella idrottsevenemang

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Trossamfund (Ingår i området för kultur o d)

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
eSamhället
Kultur och fritid

	

	


Jobb.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsminister
Ansvarsområden
Arbetsliv
Mål och budget för arbetslivspolitiken
Satsningar i Budgeten för 2014
Arbetsmiljö
Ledarskapet viktigt för en god arbetsmiljö
Förnyelse av arbetsmiljöpolitiken
Arbetsskadeförsäkringen
Arbetsrätt
Lönebildning
Allmänt om lönegaranti vid företagsrekonstruktion eller
konkurs
Viktigare reformer och insatser september 2010 - maj 2012
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsmarknad
Mål och budget för arbetsmarknadspolitiken
Åtgärder för att bryta långtidsarbetslöshet
Satsningar i Budgeten för 2014
Långtidsarbetslösa
Insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga
Ungdomar
Utrikes födda
Viktigare reformer och insatser september 2010 till april
2012
Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken
Trepartssamtalen
Arbetslöshetsstatistik
Regeringens insatser med anledning av varsel

(Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Arnholm. Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister
(All jämställdhet)
Jämställdhet
FN:s kvinnokommissions möte 2013
Mål, budget och jämställdhet i siffror
Remisser inom jämställdhetsområdet
Om regeringens jämställdhetspolitik
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet på arbetsmarknaden
Mot prostitution och människohandel
Internationellt
Nyhetsbrev om jämställdhet oktober 2013 3 oktober 2013
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Arbetsgivarpolitik
Jämställdhet
Arbetsmarknad och sysselsättning
Avtalsrörelsen

	

	


Näringar

Handel.

(Näringsminister)

	


(Handelsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Annie Lööf. Näringsminister
Ansvarsområden
Näringspolitik
Näringspolitikens mål
Näringspolitiken i statens budget
Förenkla för företagen
Innovationsstrategi
Mineralstrategi
Trygghetssystemen för företagare
Kvinnors företagande
Företagare med utländsk bakgrund
Ungas företagande
Miljöteknik
Konkurrens
Myndigheter som ansvarar för näringslivsutveckling
Organisationer
Regional tillväxt
Regional tillväxt - mål och inriktning
Regional tillväxt i statens budget
Nationella strategin
Attraktionskraft Sverige
En ny sammanhållningspolitik tar form
Jämställd regional tillväxt
Förordningar för regionalt tillväxtarbete
Stöd till företag
Territoriell sammanhållning och den Territoriella agendan
Nationellt forum

	

!

Sveriges kommuner och landsting http://www.skl.se
Företagsklimat och näringsliv

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ewa Björling. Handels- och nordisk samarbetsminister
Ansvarsområden
Handelspolitik
Sveriges handelspolitik
Handel och utveckling
Handel och konfliktförebyggande
Handel och kampen mot korruption
Referensgruppen för externa handelsfrågor
EU:s handelspolitik
Tullförmåner inom EU för u-länderna
EU mot nya frihandelsavtal
EU:s investeringspolicy
EU:s strategi för marknadstillträde
Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
Världshandelsorganisationen (WTO)
Avtalen i WTO
Ministerkonferenserna
WTO:s tvistlösningssystem
Doha-rundan
TRIPs-avtalet
Handel med tjänster
Historisk tillbakablick
WTO-ordlista
OECD
Det här är OECD
Handelspolitik i OECD
OECD:s riktlinjer för multinationella företag

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


OECD:s vägledning för företag verksamma i områden med
svaga regeringar
OECD:s arbete mot korruption
OECD:s investeringspolicy
Hållbart företagande (CSR)
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Sveriges främjandepolitik
Sverigebilden
Exportfrämjande
Investeringsfrämjande
Näringslivsfrämjarna
Sverige - det nya matlandet (Ingår i området för Hushållsverksamheter)
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande
Musikexportpriset
SymbioCity
Den inre marknaden
Fri rörlighet för varor
Fri rörlighet för tjänster
Fri rörlighet för personer
Snus
Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete
Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013
Svenskt samordningsansvar för nordiskt-baltiskt samarbete
2013
Svenskt samordningsansvar för nordiskt utrikes- och
säkerhetspolitiskt samarbete 2013

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister	

Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)

	


Migration. Integration.

	


(Integrationsminister. 	

Migrationsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

 	

	

	

	

	


Tobias Billström. Migrationsminister
Ansvarsområden
Migrations- och asylpolitik
Budget för migrationspolitiken 2014
Asyl
Barn i asylprocessen
Ensamkommande barn
Gemensamt europeiskt asylsystem
Mottagande av asylsökande
Vidarebosättning
Återvändande från Sverige
Migration
Arbetskraftsinvandring
Anhöriginvandring
Övrig invandring
Internationellt samarbete inom migration och asyl
Globala forumet för migration och utveckling,
GFMD
Cirkulär migration och utveckling
Migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser
Migration och utveckling
Samarbetsprocesser och forum för dialog inom
migrationsområdet
Övrigt internationellt samarbete
Viseringsfrågor
Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet
(Ingår i området för EU)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Erik Ullenhag. Integrationsminister
Ansvarsområden
Integration
Mål och budget för integrationspolitiken
Satsningar i Budgeten för 2014
EU-projektet Good Relations
Vanliga påståenden om invandring
Urban utveckling
Tankar om integration
Diskrimineringsfrågor
Mål och budget för politik mot diskriminering
Satsningar i Budgeten för 2014
Homo- bisexuella och transpersoners rättigheter
Diskrimineringslagen
Regeringskansliet på Pride 2013
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Folkrätt
Mänskliga rättigheter
Friheten på nätet
Asyl, migration och integration
Svenskt medborgarskap
Migrations- och asylpolitik
Information om viseringar (visum)
Ta vara på kompetensen!
Minoritetspolitik
Mål och budget för minoritetspolitiken
Stärkta minoritetsrättigheter
Tydligare myndighetsansvar
Ökat inflytande
Stärkta minoritetsspråk
Romastrategin
Säkerhet för den judiska minoriteten
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Polisen. Brott. Kriminalvård o d.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Beatrice Ask Justitieminister
Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för Polisen. Brott.
Kriminalvård o d.)
Budget för rättsväsendet 2014
Myndigheter inom rättsväsendet
Brottsförebyggande frågor
Brottsoffer
Civil krishantering
Domstol (Ingår i området för demokrati, juridik od)
Förslag till en samlad ekobrottsbekämpning
Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
Kriminalvård
Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
Nationell samordnare mot våld i nära relationer
Nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet
Polis
Rättsmedicin (Ingår i området för sjukvård, hälsovård,
räddningstjänst o d)
Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) - ett 	

 gemensamt
utvecklingsarbete
The Stockholm Prize in Criminology
Unga lagöverträdare
Regeringens satsning mot ungdomsbrott
Andra insatser mot ungdomsbrott
Åklagare
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(Justitieminister, del)

	

 	

	

 	


Pengar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Anders Borg. Finansminister
Ansvarsområden
Finanspolitik och statens budget
Budgeten för 2014 på 5 minuter
Finanspolitikens övergripande inriktning
Finanspolitikens sammansättning
Finanspolitiskt ramverk
Introduktion till det finanspolitiska ramverket
Överskottsmål för hela den offentliga sektorn
Utgiftstak för staten
Kommunalt balanskrav
Ekonomiska avdelningen
Åtgärder i budgeten för 2014
Effekter av regeringens politik
Riksdagens behandling av statens budget för 2014
Riksdagens behandling av statens budget för 2013
Statens budget i excel
Arkivet: Tidigare budgetar och årsredovisningar
Internationellt ekonomiskt samarbete
Ekonomisk-politiska arbetet i EU
Finanspakten
Internationella organisationer
IMF och G20
Europeiska Investeringsbanken (European Investment
Bank, EIB)

(Finansminister. Finansmarknadsminister. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Nordiska Investeringsbanken (Nordic Investment Bank,
NIB)	

Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for
Reconstruction and Development, EBRD)
Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe
Development Bank, CEB)
Världsbanksgruppen
Parisklubben
Lån till andra länder
Internationella avdelningen vid Finansdepartementet
Skatter
Riktlinjer för skattepolitiken
Lämnade lagförslag och förarbeten på skatteområdet
Aktuellt inom skatteområdet
Jobbskatteavdrag
Ändrade 3:12-regler
Frågor och svar om ändrade 3:12-regler
Sänkt skatt för pensionärer
Statligt stöd vid korttidsarbete
Sänkt statlig inkomstskatt
HUS-avdrag
Pågående utredningar inom skatteområdet
Informationsutbytesavtal
Vem gör vad inom skattesystemet?

Peter Norman. Finansmarknadsminister
	

Ansvarsområden
	

Finansmarknad
	

Finansiell stabilitet
	

Ramverket för finansiell stabilitet
	

Finansiell stabilitet - vem gör vad?
	

Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens
	

åtgärder
	

Trygga konsumenter på finansmarknaden
	

Pågående utredningar inom finansmarknadsområdet
	

Lämnade utrednings- och lagförslag
	

Finansmarknadsavdelningen
	

Finansdepartementet
	

Kommuner och landsting
	

Lämnade utrednings- och lagförslag
	

Pågående utredningar om kommuner och landsting
	

Kommunal ekonomi
	

Kommunal organisation och styrning
	

Internationellt samarbete
	

Grundläggande lagar och dokument
	

Ansvarsfördelning för kommunfrågor
	

Spelmarknaden
	

Mål för spelpolitiken
	

Internationellt perspektiv
	

Spelmarknaden
	

Företag med statligt ägande
	

Statligt ägande
	

Bolagen
	

Så styrs bolagen
	

Rapportering

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ulf Kristersson. Socialförsäkringsminister
Ansvarsområden
Socialförsäkring
Så fungerar det. Socialförsäkringen i Sverige
Socialförsäkringsfrågor i EU
Socialförsäkringsfrågor i övriga världen
Sjukförsäkring
Mål och prioriteringar för sjukförsäkringen
Insatser inom sjukförsäkringen
Budget för sjukförsäkring 2014
Enklare regler i sjukförsäkringen föreslås
Så fungerar det
Regeringen vill förstå ökning av psykisk ohälsa
Tre rapporter om kvinnor sjukfrånvaro presenteras
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting inom sjukförsäkringsområdet
Insatser inom sjukförsäkring 2006-2010
Sjukförsäkringen i Sverige
Sjukförsäkringsfrågor i EU
Sjukförsäkringsfrågor i övriga världen
Arbetsskadeförsäkringen
Pensioner
Mål och prioriteringar för pensioner
Insatser inom pensioner
Så fungerar det. Pensioner i Sverige
Pensionsfrågor i EU
Pensionsfrågor i övriga världen
Budget för pensioner 2014
Svensk välfärdspolitik 100 år
Pensionsgruppens arbete
Framtidens pensioner? Seminarium 17 juni 2013.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Psykisk ohälsa och intellektuella funktionsnedsättningar
viktiga välfärdsutmaningar. Seminarium 12 november 2012.
Vad lär oss 1900-talet? Seminarium 18 april 2012
Hur har pensionärerna det i Sverige - egentligen. Seminarium
13 december 2011.
Längre arbetsliv och högre pension. Seminarium 3 oktober
2011.
Välfärdspolitiken och ekonomin - hur hänger de ihop?
Seminarium 13 juni 2011.
Unga förtidspensionärer. Seminarium 29 mars 2011.

	

	

 	

	

 	

	

	

 	

	

	

 	

	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Göran Hägglund. Socialminister.
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Mål för prioriteringar för föräldraförsäkring och
bidrag till föräldrar
Insatser inom föräldraförsäkring och bidrag till
föräldrar
Så fungerar det. Föräldraförsäkringen och bidragen
till föräldrar i Sverige
Föräldraförsäkringsfrågor i EU
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2014
Regeringen föreslår delat barnbidrag och flerbarnstillägg
Lagförändringar inom familjepolitiken
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Ekonomi

Poitikområden med fullständiga
artiklar.

Ledning
(Statsminister)

Fredrik Reinfeldt
Statsminister
Statsrådsberedningen

"Sverige ska vara ett land där varje människa ges möjlighet att forma
sitt eget liv och sin egen vardag. Där arbete lönar sig och företag
uppmuntras så att jobben blir fler. Där välfärden fungerar och finns till
stöd då vi behöver den. Det ger ett tryggare, friare och mänskligare
samhälle."
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CV
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
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Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Uttalanden
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Intervjuer och reportage
	

 	

Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 	

Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Statssekreterare

Statsrådsberedningen
Fredrik Reinfeldt. Statsminister
Birgitta Ohlsson. EU-minister
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i
Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns
kansli, EU-ministerns kansli, samordningskanslierna,
förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för
samordning av EU-frågor.
Statsrådsberedningen
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Ansvarsområden
	

 	

Organisation
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Medaljer och utmärkelser
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Ansvarsområden
Statsrådsberedningens ansvarsområden
	

 	


Leda och samordna arbetet i Regeringskansliet
Myndigheten Regeringskansliet leds av regeringen och består
av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och
Förvaltningsavdelningen. Till Regeringskansliet hör även
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid
bland annat FN, EU, OECD.

	

 	


EU
Samordning av den svenska EU-politiken. (Ingår i området för
EU)
Den 1 juli till den 31 december 2009 var Sverige ordförande i
EU:s ministerråd. EU har under svensk ledning varit en stark
aktör både internt inom EU och externt. Det svenska
ordförandeskapet hade särskilt fokus på våra prioriterade
frågor, samtidigt som EU:s dagordning fördes framåt på alla
övriga områden samt att det svenska ordförandeskapet
representerade EU i relation till tredje land.

	

 	


	

 	


	

	

 	


Regeringskansliets krishantering
Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringskansliet är i detta avseendet stabsorgan till
regeringen. Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i
första hand strategiska frågor medan ansvaret för ledning och
samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda
myndigheter.
Relaterat
Regeringsförklaringen, politik och särskilda frågor

Organisation
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Statsministerns kansli
	

 	

Har inte undermenyer
EU-ministerns kansli
	

 	

Har inte undermenyer
Kansliet för samordning av EU-frågorna
	

 	

Samordningskansliet
	

 	

Har inte undermenyer
Förvaltningschefens kansli
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Rättschefens kansli
	

 	

Har inte undermenyer
Granskningskansliet
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Internrevisionen
	

 	

Har inte undermenyer
Kansliet för krishantering
Statsrådsberedningens organisation
Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, EU-ministerns
kansli, samordningskanslierna, förvaltningschefens kansli, rättschefens
kansli och kansliet för samordning av EU-frågor.
I Statsrådsberedningen finns också Regeringskansliets internrevision,
granskningskansliet och kansliet för krishantering. Chef för
Statsrådsberedningen är statsministern.
Relaterat
	

 	

Statsrådsberedningens bildarkiv

Om Regeringskansliet
	

	

	

	


	

	

	

	


Regeringskansliets ekonomi
Regeringskansliets anställda
Statsministern och statsråden
Har inte undermenyer
Sagerska och Harpsund
	

 	

Regeringskansliets årsbok
	

 	

Har inte undermenyer
Upphandlingar
	

 	

Har inte undermenyer
Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
	

 	

Regeringskansliets arkiv
	

 	

Har inte undermenyer
Regeringskansliets kommunikationsverksamhet
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Miljöledning i Regeringskansliet
	

 	

Har inte undermenyer
Bidrag till föreningar, stiftelser etc.
	

 	

EU-språkvården
Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa
regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör
inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska
prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika
fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen
ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för
departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen
samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns

avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det
elva fackdepartement.
Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av
riksdagen varje år. Anslaget för 2013 är 6 648 miljoner kronor.
Statsministern är chef för myndigheten
Statsministern är chef för Regeringskansliet. Andra myndigheter leds
vanligtvis av en generaldirektör som har utsetts av regeringen.
I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett
är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är
ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde.
Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av
chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.
I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för
gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef
för Förvaltningsavdelningen.
Majoriteten av de anställda är tjänstemän
Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar
inom Regeringskansliet oavsett vilken regering som sitter vid makten.
Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor
och ta fram underlag inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i
samarbete mellan olika berörda departement. Att styra myndigheterna,
bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven,
och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till
exempel EU är andra arbetsuppgifter.

Utlandsmyndigheterna
Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna; det vill säga
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU,
OECD med flera internationella organisationer.
Även Kommittéväsendet tillhör Regeringskansliet, men varje offentlig
kommitté är samtidigt en egen myndighet.
Relaterat
	

 	

Kontakt och besök
	

 	

Jobba hos oss
	

 	

Regeringskansliets årsbok
	

 	

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
	

 	

Rosenbad och Regeringskansliets historia
Externa länkar
	

 	

Statsrådsarvodesnämnden

Krisberedskap
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Vem gör vad?
Skydd mot olyckor
Har inte undermenyer
En strategi för Sveriges säkerhet
Har inte undermenyer
Svenskt krisstöd till utlandet
Informationssäkerhet
Har inte undermenyer
Regeringskansliets krishantering

Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?
Regeringen ansvarar för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringskansliet stödjer regeringen i det arbetet. Vid kriser hanterar
departementen sakfrågor inom sina respektive ansvarsområden.
Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen utvecklar och
samordnar Regeringskansliets krishantering och ger stöd till
departementen.
Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringens ansvar gäller i första hand strategiska frågor. Ansvaret för
ledning och samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda
myndigheter.
Regeringskansliet stödjer regeringen i krishanteringsarbetet. Inom
Regeringskansliet, liksom i övriga delar av samhället, ligger
ansvarsprincipen till grund för arbetet vid kriser. Det innebär att det
departement som ansvarar för en viss sakfråga under normala
förhållanden hanterar den frågan även vid en kris.

Departementen krishanterar inom sina sakområden
Den sakkunskap som finns på departementen är nödvändig för att
kunna hantera kriser. Departementen ansvarar vid kriser för sakfrågor
inom sina ansvarsområden, medan kansliet för krishantering vid
Statsrådsberedningen ansvarar för samordning och stöd, en samlad
lägesbild och gemensam sammanvägd analys.

Chefstjänstemannen för krishantering samordnar krishanteringen i
Regeringskansliet
En chefstjänsteman för krishantering finns placerad i
Statsrådsberedningen. Chefstjänstemannens närmaste chef är
statsministerns statssekreterare. Chefstjänstemannens arbetsuppgifter
är att

Varje departement ska ha en krishanteringsplan och en
krishanteringsorganisation. Det ska finnas en utsedd krisledningsgrupp
som har övat. Departementen ska ha hög tillgänglighet och därför ha
en tjänsteman i beredskap.

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Vid en kris ska departementen kunna

För att utveckla krishanteringsarbetet inom Regeringskansliet kan
chefstjänstemannen ge ut riktlinjer om vilken grundnivå
departementen bör ha för att hantera en kris, om utbildning och övning
med mera. Med att samordna menas att hålla ihop arbetet när flera
departement är berörda, ha en helhetssyn och underlätta att inom
Regeringskansliet arbeta över departementsgränserna. Med
uppföljning avses bland annat att följa upp vilken förmåga som finns i
Regeringskansliet att hantera kriser.

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


ta emot och vidarebefordra larm,
larma berörda inom den egna organisationen,
kalla in personal för tjänstgöring,
kontakta och samverka med myndigheter inom departementets
ansvarsområde.

utveckla,
samordna och
följa upp krishanteringsarbetet inom Regeringskansliet.

Gruppen för strategisk samordning ger strategisk inriktning
För krishantering finns en grupp för strategisk samordning inom
Regeringskansliet. Gruppen består av statssekreterare från de
departement som berörs av en allvarlig händelse. Gruppen leds av
statsministerns statssekreterare eller den statssekreterare som han eller
hon utser.

Chefstjänstemannen ska vid kriser säkerställa att arbetet dras igång
snabbt, samt samordna och stödja arbetet inom Regeringskansliet.

Gruppens uppgift vid en kris är att

Kansliets uppgifter är bland annat

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	


ange strategisk inriktning för Regeringskansliets arbete,
bereda frågor snabbt,
avgöra oenigheter mellan departementen.

Kansliet för krishantering samordnar, utvecklar och följer upp
krishantering
Chefstjänstemannen har till sin hjälp ett kansli för krishantering.

omvärldsbevakning, analys och lägesbild,
utveckling, utbildning, övning och uppföljning inom
krishantering och kriskommunikation och

	

 ▪	

 att vara en central kontaktpunkt internt i Regeringskansliet.
Kansliet bevakar dygnet runt händelseutvecklingen både inom landet
och internationellt. Kansliets chef, chefstjänstemannen för
krishantering, kan, om det är nödvändigt, starta krishanteringsarbetet i
Regeringskansliet. Under en kris ska kansliet stötta övriga
Regeringskansliet i krishanteringen. Det handlar om att larma, ta fram
en samlad lägesbild och en bild av hur samtliga enskilda händelser
tillsammans påverkar samhället. Efter krisen ska kansliet kunna följa
upp och utvärdera det genomförda arbetet.

Vid krishanteringsrådets möten träffas Regeringskansliet, berörda
myndigheter och andra aktörer för att utbyta information. Under
normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år för allmän
orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Rådet kan också
sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och
myndigheter under allvarliga händelser och kriser.

Kansliet har också en viktig uppgift i att stödja departementen i deras
arbete med att utveckla sin krishantering och kriskommunikation.

I rådet ingår normalt rikspolischefen, överbefälhavaren samt
generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även en landshövding som
företräder länsstyrelserna. Dessutom kan företrädare för de berörda,
myndighetsansvariga departementen medverka. Statsministerns
statssekreterare kan även adjungera andra ledamöter om behov finns.

Ett exempel på det utvecklingsarbete som ständigt pågår är
genomförande av utbildningar och övningar. Regeringskansliet deltog
med över 200 personer i den stora samverkans- och
kärnkraftsövningen SAMÖ-KKÖ 2011. SAMÖ-KKÖ, som hölls i
februari 2011, var den största övning i sitt slag som någonsin
genomförts i Sverige och aktörer på lokal, regional och nationell nivå
deltog.
Även regeringen deltar i krishanteringsövningar. Ett exempel är den
seminarieövning i krishantering som hölls den 8 september 2011.
Upplägget tog sin utgångspunkt i övningen SAMÖ-KKÖ. Även
erfarenheter från verkliga händelser vävdes in i övningen. Scenariot
handlade om en kärnteknisk olycka men lärdomarna från övningen
bidrar till en generell förmåga som kan tillämpas på många olika typer
av kriser.
Krishanteringsrådet: Forum för informationsutbyte mellan
Regeringskansliet och myndigheter

Krishanteringsrådet instiftades av regeringen i december 2008 och leds
av statsministerns statssekreterare.

Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Fredrik Reinfeldt
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Statsrådsberedningen
Relaterat
	

 	

Kansliet för krishantering
	

 	

Krisberedskap

Regeringens politik
	

 ▪	

 Sverige är ett bra land att leva i, men utmaningarna är fortsatt
många.
▪	

Fler människor ska kunna stå på egna ben och känna
tillfredsställelsen i att försörja sig genom eget arbete. Det
lägger grund för vår gemensamma välfärd och bidrar till att
ekonomiska klyftor i samhället kan minska.
	

 ▪	

 Fler företag ska starta, växa och stanna i Sverige. Alla barn ska
ha en trygg uppväxt och kunna gå i en skola där de får chans
att utvecklas. Vår högre utbildning och forskning ska hålla
världsklass. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av
tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Människor ska inte känna
oro för att utsättas för våld och brott. Sverige ska ta ansvar för
att bekämpa fattigdom och miljö- och klimathot globalt.
▪	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


▪	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Det är utgångspunkterna för Sveriges regering. Läs mer om
regeringens politik:
Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet
Ämnen och ansvarsområden A-Ö
Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Försvar, skydd och säkerhet
Hav, vatten, fiske och sjöfart
Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring
Kommunikationer, infrastruktur och it
Kultur, medier och idrott
Lag och rätt

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


Landsbygd, djur och livsmedel
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel, regional tillväxt och konsumentpolitik
Samhällsekonomi och statsbudget
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvar för hela Sverige
Har inte undermenyer
Stärka arbetslinjen och öka konkurrenskraften
Har inte undermenyer
Sverige ska hålla ihop och ge trygghet

Alliansen, som består av de politiska partierna Moderaterna,
Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, bildar
sedan oktober 2006 Sveriges regering. Sverige ska vara ett bra land att
leva i. Den röda tråden i regeringens politik är arbetslinjen. Det
betyder att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.
Regeringens mål är full sysselsättning och att skapa förutsättningar för
att fler ska vilja och kunna arbeta. Så läggs också grunden för en god
gemensam välfärd.
Regeringen tar ansvar för hela Sverige och har många viktiga frågor på
sitt bord, såsom att minska utanförskapet, förbättra förutsättningarna
för innovationer och forskning och stärka Sveriges konkurrenskraft.
Regeringen arbetar för att minska skadliga utsläpp i både Sverige och
omvärlden och för att Sverige ska vara ledande i arbetet mot
klimatförändringarna.
Andra frågor handlar om att höja kvaliteten i den svenska skolan, se
till att den svenska välfärden kännetecknas av tillgänglighet, valfrihet
och hög kvalitet och att Sverige har en stark röst internationellt. För att
nämna några exempel. Regeringens många politikområden finns
beskrivna på olika delar av den här webbplatsen.

Frihet, ansvar och rättvisa är några av de värden som ligger till grund
för regeringens politik. Politiken kan sammanfattas i tre prioriterade
områden:
	

 ▪	

 Ansvar för hela Sverige
	

 ▪	

 Stärka arbetslinjen och öka Sveriges konkurrenskraft
	

 ▪	

 Sverige ska hålla ihop och människor ska känna sig trygga
Läs mer om regeringens politik på andra delar av den här webbplatsen,
samt i regeringsförklaringen (som finns länkad i högerspalten). Den
sammanfattar vilka ambitioner regeringen har inom olika
politikområden. Statsministern presenterar regeringsförklaringen för
riksdagen vid riksmötets öppnande varje höst.
På hösten presenteras också budgeten för nästkommande år. I
budgeten för 2013 investeras 25 miljarder kronor på åtgärder för bland
annat ökad tillväxt, karriärtjänster för lärare, att fler ska få jobb, en
hållbar klimatpolitik, bättre kvalitet i välfärden, förbättrad standard för
vissa hushåll med små marginaler och för att stärka det finansiella
systemet. Investeringar som är möjliga tack vare att Sverige har starka
offentliga finanser.
Relaterat
	

 	

Regeringsförklaringen
	

 	

Finanspolitik och statens budget
	

 	

Utrikesdeklarationen
	

 	

Planerade propositioner och skrivelser
	

 	

Publikationer och sidor om regeringens mål och prioriteringar

Ansvar för hela Sverige
I en ekonomiskt orolig tid är det särskilt viktigt med trygghet och
stabilitet. Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte
år. Sverige har klarat sig förhållandevis väl genom krisen, men drabbas
ändå, liksom andra länder, av låg tillväxt och hög arbetslöshet.
Regeringen fortsätter att möta den utdragna lågkonjunkturen med en
ansvarsfull finanspolitik som kombinerar långsiktiga reformer för
jobb, företagande, tillväxt, välfärd och sammanhållning med insatser
som stödjer återhämtningen. Samtidigt är regeringen noga med att ha
ordning och reda i ekonomin och starka offentliga finanser. Det
innebär att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och att staten
ska kunna finansiera de offentliga utgifterna över tid. Sverige har
bland Europas starkaste offentliga finanser.
	

 ▪	

 Mer om regeringens finanspolitik och statens budget
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att nå full
sysselsättning. En politik för fler jobb och färre som står utanför
arbetsmarknaden är avgörande för en trygg gemensam välfärd med
hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen.
	

 ▪	

 Mer om regeringens arbetsmarknadspolitik
Regeringen tar ansvar för att Sverige ska vara ledande i arbetet med att
möta klimatförändringarna. Energi-, miljö- och klimatpolitiken ska
leda till att minska skadliga utsläpp och negativ påverkan på miljön,
både i Sverige och i omvärlden. Naturskydd och energiforskning är
viktiga delar i detta. Liksom att med olika ekonomiska incitament,
som exempelvis skatter, bidra till att förbättra miljön och göra klimatoch energipolitiken mer effektiv.
	

 ▪	

 Mer om regeringens miljö-, energi- och klimatpolitik

Sveriges internationella ansvarstaganden handlar också om att
bekämpa fattigdom och orättvisor globalt, bland annat via
biståndspolitiken. Samt att via EU, FN och andra internationella
organisationer värna värden som demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter.
	

 ▪	

 Mer om regeringens bistånds- och utvecklingspolitik
	

 ▪	

 Mer om regeringens politik gällande mänskliga rättigheter
	

 ▪	

 Mer om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Stärka arbetslinjen och öka Sveriges konkurrenskraft

Sverige ska hålla ihop och människor ska känna sig trygga

Fler människor ska komma in på arbetsmarknaden. Arbetslöshet och
utanförskap ska brytas och fler ska kunna försörja sig på eget arbete.
Ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning står
oftare än andra utanför arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen
särskilt på de grupperna, bland annat med riktade
arbetsmarknadspolitiska insatser, utbildningsinsatser och åtgärder för
en bättre övergång från skola till arbetsliv.

Regeringen har en politik för hela Sverige. Det betyder att alla
människor, oavsett var i landet man bor eller vem man är, ska ges goda
förutsättningar att påverka sin egen situation. Sverige ska hålla ihop,
bland annat genom ett vitalt civilt samhälle. Men också genom en god
fördelningspolitik, en likvärdig skola som sätter eleven i centrum och
genom att ge alla som kan och vill arbeta möjlighet att ha ett jobb att
gå till.
Sverige är ett förhållandevis jämlikt land. För att minska de skillnader
som ändå finns arbetar regeringen med att förbättra standarden för
utsatta hushåll med svag ekonomi. Därutöver utjämnar Sveriges
generella välfärdssystem skillnader i livschanser och levnadsstandard,
samtidigt som det finns utrymme och förutsättningar för frihet för
enskilda och familjer.
	

 ▪	

 Mer om socialförsäkringen i Sverige
Människor ska kunna välja den vård, äldreomsorg och andra
välfärdstjänster som passar dem bäst. En gemensamt finansierad
välfärd med hög kvalitet, god tillgänglighet och möjlighet för
människor att välja är den röda tråden i alla delar av regeringens
välfärdspolitik. Därutöver är en viktig del av ett sammanhållet
samhälle med välfärd för alla att förbättra situationen för barn och
unga i ekonomisk och social utsatthet.
	

 ▪	

 Mer om regeringens politik gällande hälsa, sjukvård,
socialtjänst och socialförsäkring
	

 ▪	

 Mer om regeringens mål och prioriteringar för individ- och
familjeomsorg
Oavsett vem man är eller var i landet man bor ska alla som bor i
Sverige kunna känna sig trygga. En trygg uppväxt och skolgång ger
förutsättningar för en god start i livet och ett bra liv som vuxen. För att
Sverige ska vara ett tryggt land att leva i ska den som blir utsatt för
brott ska kunna lita på att rättsväsendet fungerar. Därför fortsätter
regeringen sitt arbete med att förbättra och effektivisera rättsväsendet.
Målsättningen är att fler brott ska förebyggas, klaras upp och lagföras.
	

 ▪	

 Mer om regeringens politik för rättsväsendet

En bra skola och en god kvalitet i den högre utbildningen är en viktig
grund för ett gott liv. Skolan har en unik roll i att hjälpa till att utjämna
skillnader och på längre sikt också motverka utanförskap och
arbetslöshet. Möjligheten till likvärdig utbildning är dessutom den
viktigaste förutsättningen för social rörlighet. Sverige ska vara ett av
världens mest framstående kunskaps- och forskningsländer.
	

 ▪	

 Mer om regeringens utbildnings- och forskningspolitik
Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Därför arbetar regeringen med
att förbättra villkoren för företag, investeringar och sysselsättning. Det
handlar bland annat om skattesystemet, villkoren för forskning,
innovation och teknikutveckling, samt om att förenkla för företag och
företagande och om förbättrad infrastruktur i hela landet.
	

 ▪	

 Mer om regeringens näringspolitik
Sedan 2006 har regeringen genomfört fyra jobbskatteavdrag. Det har
gjort det mer lönsamt att arbeta och gett människor mer pengar kvar i
plånboken. När ekonomin tillåter vill regeringen ytterligare förstärka
jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt. På så sätt ska utanförskapet minska ytterligare,
sysselsättningen ska öka och det ska bli mer attraktivt att utbilda sig,
starta och driva företag. När människor får behålla mer av sina
inkomster ökar dessutom deras självständighet och möjligheterna att
forma sina egna liv.
	

 ▪	


Mer om regeringens skattepolitik

Regeringen och departementen
27 november 2013
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Tidigare statsråd

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


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, arbetslivpolitik, diskriminerings- och
integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

	

 	


Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk
politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och
försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt
företagsägande.
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.
Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården,
migration och asyl.
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och
idrottsfrågor.
Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor som
gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor,
djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.
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, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser,
kommuner och landsting samt trossamfund.
Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet
och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning,
jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.
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
service till myndigheter.

Statsråden 27 november 2013
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Fredrik Reinfeldt
Statsminister	

Anders Borg
Finansminister	

Anna-Karin Hatt
It- och energiminister
Annie Lööf
Närings- och regionminister	

Beatrice Ask
Justitieminister 	

Birgitta Ohlsson
EU-minister
Carl Bildt
Utrikesminister 	

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister	

Erik Ullenhag
Integrationsminister 	

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister 	

Ewa Björling
Handels- och nordisk samarbetsminister	

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadsminister
Göran Hägglund
Socialminister 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Hillevi Engström
Biståndsminister	

Jan Björklund
Utbildningsminister, vice statsminister 	

Karin Enström
Försvarsminister	

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Lena Ek
Miljöminister	

Maria Arnholm
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister 	

Maria Larsson
Barn- och äldreminister	

Peter Norman
Finansmarknadsminister 	

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister	

Tobias Billström
Migrationsminister 	

Ulf Kristersson
Socialförsäkringsminister

Planering av politik och
information

(Planeringsminister. Informationssekreterare. Gruppsekreterare.
Partisekreterare )

Källor till planering av och information om
regeringspolitiken

Regeringspartierna och deras ungdomsförbund o d.
Oppositionspartiern och deras ungdomsförbund o d
Regeringspartiernas riksdagsgrupper
Oppositionspartiernas riksdagsgrupper
Riksdagens utskott
Sveriges kommuner och landsting
Statliga myndigheter och utredningar o d
Forskning och forskningsorganisationer
Bibliotek och arkiv
Fackföreningar
Branschorganisationer
Intresseorganisationer
Ideela organisationer
Radio, TV oh Internet
Tidningar och tidskrifter
Reklam och propaganda
Nöjesliv, fritidsliv
Mellanfolkliga organisationer
FN Förenta nationerna
EU Europeiska unionen
Mänskliga rättigheter i världens länder och deras styrelseskick. O s v.

Regeringens verksamheter
Om Regeringskansliet

Regeringskansliets ekonomi
Regeringskansliets anställda
Statsministern och statsråden
Har inte undermenyer
Sagerska och Harpsund
Regeringskansliets årsbok
Har inte undermenyer
Upphandlingar
Har inte undermenyer
Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
Regeringskansliets arkiv
Har inte undermenyer
Regeringskansliets kommunikationsverksamhet
Har inte undermenyer
Miljöledning i Regeringskansliet
Har inte undermenyer
Bidrag till föreningar, stiftelser etc.
EU-språkvården

Förvaltningsavdelningen

Ansvarsområden
Organisation
Kontaktinformation

Statsrådsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Medaljer och utmärkelser
Kontaktinformation

Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Frågor och svar om Budget 2014
Internationellt arbete
Kalendarium
Kommittéer
Kontaktinformation
Myndigheter
Organisation
Remisser
Regelförenkling
Ansvarsområden
Arbetsliv
Arbetsmarknad
Integration
Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Svenskt medborgarskap
Minoritetspolitik
! !

Finansdepartementet
Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Pågående utredningar/kommittéer
Planerade propositioner och skrivelser
Myndigheter m.m.
Arbetet i EU
Finansdepartementet i sociala medier
Kalendarium
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Finanspolitik
Finansmarknad
Företag med statligt ägande
Internationellt ekonomiskt samarbete
Kommuner och landsting
Långtidsutredningar
Prognoser och nyckeltal
Skatter
Spelfrågor
Statens budget
! !

Försvarsdepartementet

Justitiedepartementet

Försvarsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Myndigheter
Nämnder, delegationer och stiftelser
Kalendarium
Reportage
Utredningar
Kontaktinformation
Regelförenkling för företag
Ansvarsområden
Försvar, skydd och säkerhet

Ansvarsområden
Organisation
Budget för 2014
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Bekämpning av terrorism
Brottmålsärenden
Demokratipolitik
Europadomstolen
Internationellt rättsligt samarbete
Konsumentpolitik
Lagstiftning
Migrations- och asylpolitik
Offentlighetsprincipen
Regelförenkling
Rättsliga och inrikes frågor i EU
Rättsväsendet

! !

Kulturdepartementet

Landsbygdsdepartementet

Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kultur-, medie- och idrottspolitik
Kommittéer och utredningar
Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
Remisser och remissvar
Arbetet i EU
Regelförenklingsarbetet
Vanliga frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Kultur
Medier
Idrott

! !

Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Djur
Ekologisk produktion och konsumtion
Fiske
Utbildning och forskning
Internationellt samarbete
Jakt och viltvård
Jordbruk
Livsmedel
Landsbygdspolitik
Naturresurser och miljö
Rennäring
Samer - samepolitik
Skogsbruk

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Ansvarsområden
Frågor och svar
Organisation
Arbete och praktik
Budget
Myndigheter
Kontaktinformation
Remisser
Aktuellt från Miljödepartementet
Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljölagstiftning
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöteknik
Strålskydd och kärnsäkerhet
Sveriges miljömål

Nyhetsartiklar
Ansvarsområden
Budget
Mål
Organisation
Enheter och sekretariat
Arbetet i EU
Kommittéer
Myndigheter
Synpunkter, idéer och frågor
Utredningar, förslag och remisser
Kalendarium
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Energipolitik
It-politik
Näringslivsutveckling
Regional tillväxt
Transporter och infrastruktur
Turism

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Kontaktinformation
Remisser att svara på
Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Myndigheter
Bolag med statligt ägande
Stiftelser med mera
Budget 2014
EU-samarbete
Internationellt samarbete
Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Boende och byggande
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Offentlig upphandling
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Statlig förvaltning
Trossamfund
Äldreomsorg

Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kommittéer
Myndigheter
Remisser
Arbetet i EU
Frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation
Ansvarsområden
Forskning
Förskola
Förskoleklassen
Grundskola
Gymnasieskola
Jämställdhet
Politik för det civila samhället
Skolbarnsomsorg
Studiefinansiering
Ungdomspolitik
Universitet och högskola
Vuxenutbildning och folkbildning

Utrikesdepartementet
Kontaktinformation
UD i sociala medier
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Diplomatprogrammet
Utrikesdeklarationen
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Nyhetsartiklar
Ansvarsområden
Ambassader och konsulat
UD:s reseinformation
UD avråder från resor
Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Handelspolitik
Främjandepolitik
Mänskliga rättigheter
Länder och regioner

Tidigare statsråd
Statsråd som avgått under mandatperioden
Gunilla Carlsson
Biståndsminister, Utrikesdeparementet 2006 17 september 201
Nyamko Sabuni
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister,
Utbildningsdepartementet 2010 - 21 januari 2013
Integrations- och jämställdhetsminister, Integrationsoch jämställdhetsdepartementet 2006-2010
Sten Tolgfors
Försvarsminister, Försvarsdepartementet 2007 29 mars 2012
Handelsminister, Utrikesdepartementet 2006-2007
Andreas Carlgren
Miljöminister, Miljödepartementet, 6 oktober 2006 29 september 2011
Maud Olofsson
Närings- och energiminister, Näringsdepartementet
6 oktober 2006 - 29 september 2011

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Kommun & landsting
	

 •	

 Så styrs en kommun
	

 •	

 Så styrs ett landsting/en region
	

 •	

 Fakta om kommuner
	

◦	

 Adresser till kommuner
	

◦	

 Kommuner som återtagit benämningen stad
	

◦	

 Kommungruppsindelning
	

◦	

 Kommunkoder
	

◦	

 Kostnader och intäkter - kommuner
	

◦	

 Länsregister
	

◦	

 Politisk majoritet - kommun
	

 •	

 Fakta om landsting och regioner
	

	

Adresser och länsbokstäver landsting och regioner
	

	

Antal anställda i landsting 2011
	

	

Kostnader och intäkter för landstingen år 2012
	

	

Politisk majoritet i landstingen
	

 •	

 Anställda per personalgrupp
	

 •	

 Ekonomi och framtid
	

 •	

 Ordlista A-Ö
	

 •	

 Myter och fakta
	

 •	

 Därför är självstyrelse bra
	

 •	

 Styra Sverige - så fungerar det
	

 •	

 150 år av lokalt självstyre

Ämnen
	

 •	

 Arbetsgivarpolitik
	

 •	

 Arbetsmarknad och sysselsättning
	

 •	

 Avtalsrörelsen
	

 •	

 Demokrati
	

 •	

 Ekonomi
	

 •	

 eSamhället
	

 •	

 EU och internationellt
	

 •	

 Hälsa och vård
	

 •	

 Integration
	

 •	

 Juridik
	

 •	

 Jämställdhet
	

 •	

 Konkurrens och valfrihet
	

 •	

 Ledarskap
	

 •	

 Ledning och styrning
	

 •	

 Skola och förskola
	

 •	

 Social omsorg och stöd
	

 •	

 Statistik
	

 •	

 Tillväxt och samhällsbyggnad
	

 •	

 Öppna jämförelser
SKL jobbar med många olika frågor. Här hittar du ingångar till alla
ämnesområden. Du kan använda webbplatsens sökfunktion för att hitta
fler ämnen. Du kan också leta i en omfattande lista med ämnesord,
sorterad från A till Ö.
A–Ö
Sök på webbplatsen

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Ämnena fördelade på politikområden

Europaplanering.
(EU-minister och Europaplaneringsminister)
EU och internationellt
	

 ◦	

 Aktuella EU-frågor
	

 ◦	

 EU påverkar
	

 ◦	

 Regionkommittén
	

 ◦	

 Europarådet och CLRAE
	

 ◦	

 Internationella organisationer och nätverk
	

 ◦	

 Internationellt utvecklingssamarbete
	

 ◦	

 Vänortssamarbete
	

 ◦	

 Verktyg - stöd i ditt internationella arbete
	

 ◦	

 Nyhetsarkiv
	

 ◦	

 Information på engelska
	

 ◦	

 Kontakt
▪ Brysselkontoret

Demokrati o d, juridik.
(Demokratiminister. Justitieminister, del )
Demokrati
	

 ◦	

 Bilda slagkraftiga regioner
	

 ◦	

 Brukare och patienter som aktiva medskapare
	

 ◦	

 Demokratiberedningens arbete
	

 ◦	

 Kommunal självstyrelse
	

 ◦	

 Lagar om folkomröstningar och folkinitiativ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Medborgardialog
Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
Politiskt ledarskap
Revision
Samtalstonen i politiken
Samverkan civilsamhället
Fullmäktiges uppdrag och utveckling
Val och valda
Publikationer/nyhetsbrev demokrati och revision
Seminarier och utbildning inom demokrati och revision
Seminarier dokumentation demokrati och revision

Juridik
	

 ◦	

 Kontakt
	

 ◦	

 Om vår service
	

 ◦	

 Arkiv- och dokumenthantering
	

 ◦	

 Civilrätt
	

 ◦	

 Hälso- och sjukvårdsjuridik
	

 ◦	

 Kommunalrätt
	

 ◦	

 Skatterätt
	

 ◦	

 Skoljuridik
	

 ◦	

 Socialrätt, LSS och assistansersättning
	

 ◦	

 Tjänstedirektivet
	

 ◦	

 Upphandling och konkurrens
	

 ◦	

 Vårdnadsbidraget
	

 ◦	

 Överförmyndarjuridik
	

 ◦	

 Medverkan i statliga utredningar
	

 ◦	

 Korruption

	

 ◦	

	

 ◦	


Publikationer
Kurser och konferenser hösten 2013 och våren 2014

Ledarskap
	

 ◦	

 Chefsförsörjning
	

 ◦	

 Forsknings- och utvecklingsprojekt
	

 ◦	

 Leda för Resultat
	

 ◦	

 Politiskt ledarskap
	

 ◦	

 Rektor, möjligheternas chefsjobb
	

 ◦	

 Toppledarprogrammet
	

 ◦	

 Ungt Ledarskap
Ledning och styrning
	

 ◦	

 Helhet och samordning
	

 ◦	

 Intern styrning och kontroll
	

 ◦	

 Kommunal och regional samhällsorganisation
	

 ◦	

 Organisationskultur och värderingar
	

 ◦	

 Kvalitet och Resultat
	

 ◦	

 Mål och uppdrag
	

 ◦	

 Publikationer/nyhetsbrev ledning och styrning
	

 ◦	

 Seminarier och utbildning ledning och styrning
	

 ◦	

 Seminarier dokumentation ledning och styrning
Konkurrens och valfrihet
	

 ◦	

 Konkurrens och upphandling
	

 ◦	

 Organisations- och driftformer
	

 ◦	

 Prioriterad fråga 2013 - Kvalitetssäkrad välfärd
	

 ◦	

 Samverkan mellan offentliga och privata utförare
	

 ◦	

 Uppföljningssystem och rutiner

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Valfrihet i kommuner
Vårdval i landsting och regioner
Publikationer/nyhetsbrev konkurrens och valfrihet
Seminarier och kurser konkurrens och valfrihet
Seminarier dokumentation konkurrens och valfrihet

Statistik
◦	

 Statistik Befolkning
◦
Statistik Ekonomi
◦
Statistik Hälso- & sjukvård
◦
Statistik Kommunikation
◦
Statistik Kultur och fritid
◦
Statistik Läkemedel
◦
Statistik Omsorg
◦
Statistik Personal
◦
Statistik Utbildning
◦
Statistik Övrigt
◦
Jämförelser & nyckeltal
◦
Databaser
◦
Om statistiken
◦
Publikationer – statistik
◦
Statistikinsamling
◦
Länkar – statistik
◦
Kontakt – statistiksektionen
Öppna jämförelser
	

 ◦	

 Om Öppna jämförelser
	

 ◦	

 Folkhälsa
	

 ◦	

 Företagsklimat

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Grundskola
Gymnasieskola
Hälso- och sjukvård
Läkemedel
Socialtjänst
Trygghet och säkerhet
Kontakt

Klimat och klimatstörningar.
(Miljöminister)
Klimat och energi
	

 ▪	

 Klimatarbete och SKL
	

 ▪	

 Goda exempel från kommuner och landsting
	

 ▪	

 Kommunala energikrav på byggande vid markförsäljning
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
Miljö och hälsoskydd
	

 ▪	

 Dokumentation från kurser och konferenser, miljö
	

 ▪	

 Hållbar utveckling
	

 ▪	

 Miljöarbete i landsting och regioner
	

 ▪	

 Miljöchefsnytt
	

 ▪	

 Miljödata och miljöindikatorer
	

 ▪	

 Miljömål
	

 ▪	

 Projekt för ökad samsyn i bullerfrågan
	

 ▪	

 Tillsyn och myndighetsutövning
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
	

 ▪	

 Kontakt

Transporter.
( Infrastrukturminister)
Transporter och infrastruktur
	

 ▪	

 Cykel
	

 ▪	

 Drift och underhåll
	

 ▪	

 Forskning och utveckling om transportfrågor
	

 ▪	

 Godstransporter
	

 ▪	

 Persontransporter
	

 ▪	

 Trafikplanering
	

 ▪	

 Trafikreglering
	

 ▪	

 Trafiksäkerhet
	

 ▪	

 Övergripande infrastrukturplanering
	

 ▪	

 Kurser och konferenser

Planering av fysiska miljöer. Städer.
(Plan- och byggminister.)
Planering och byggande
	

 ▪	

 Bostadsmarknad
	

 ▪	

 Det tycker SKL om bostadsbyggande
	

 ▪	

 Havsplanering
	

 ▪	

 Hållbar stadsutveckling
	

 ▪	

 Klimatanpassning i den fysiska planeringen
	

 ▪	

 Nyhetsbrev plan och bygg
	

 ▪	

 Nätverk och samverkan
	

 ▪	

 Plan- och bygglagen
	

 ▪	

 Prioriterad fråga Klimatsmart planering
	

 ▪	

 Strandskydd

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Tillgänglighet
Yttranden och remissvar
Kurser och konferenser
Nyhetsarkiv
Kontakt

Bredband och elektronisk infrastruktur
	

 ▪	

 Dokumentation från seminarier, bredband
	

 ▪	

 Kommunens roll
	

 ▪	

 Publikationer om bredband
	

 ▪	

 Öppet nät
Geografisk information och lantmäteri
	

 ▪	

 Cirkulär
	

 ▪	

 Geodatasamverkan
	

 ▪	

 Kommunernas roll i fastighetsbildningen
	

 ▪	

 Lägenhetsregistret och Hushålls- och bostadsstatistik HoB
	

 ▪	

 Samverkan SKL-Lm
	

 ▪	

 SAM-projektet
	

 ▪	

 MBK-avtal med ledningsägare
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
Webb-tv Tillväxt och samhällsbyggnad
	

 ▪	

 Så gör kommunerna bostadsbyggande möjligt
	

 ▪	

 Kommunernas energikrav i byggandet
	

 ▪	

 Möjligheter för offentlig verksamhet i EU:s ramprogram för
forskning och utveckling FP7
	

 ▪	

 Kommunala särkrav och byggkostnader

Regional utveckling
	

 ▪	

 EU:s sammanhållningspolitik
	

 ▪	

 Nätverk regional utveckling
Offentliga fastigheter
	

 ▪	

 Det gör SKL på fastighetsområdet
	

 ▪	

 Kommunernas fastigheter
	

 ▪	

 Landstingens fastigheter
	

 ▪	

 Medlemsförmåner
	

 ▪	

 Nyhetsbladet Offentliga fastigheter
	

 ▪	

 Publikationer
	

 ▪	

 UFOS
	

 ▪	

 Utveckling ger goda lösningar
	

 ▪	

 Kontakt

Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d.

(Socialminister)
Hälsa och vård
	

 ◦	

 Biobanker
	

 ◦	

 Cancervård
	

 ◦	

 Diabetes
	

 ◦	

 e-hälsa
	

 ◦	

 Ersättningsbestämmelser vid vård
	

 ◦	

 Folkhälsa
	

 ◦	

 Genombrottsmetod för förbättringsarbete
	

 ◦	

 Jämlik och hälsofrämjande vård
	

 ◦	

 Kvalitetsregister
	

 ◦	

 Läkemedel

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Nationell patientenkät
Patientsäkerhet
Psykisk hälsa
Publikationer inom hälsa och vård
Sjukskrivningar
Standardisering inom hälso- och sjukvården
Tandvård
Tillgänglighet i vården - vårdgarantin
Vårdbarometern
Överenskommelser med regeringen
Kontakta oss

Trygghet och säkerhet
	

 ▪	

 Brottsförebyggande
	

 ▪	

 Dokumentation
	

 ▪	

 Jämställdhetsintegrering inom räddningstjänsten
	

 ▪	

 Jämställdhetsarbete - en översikt
	

 ▪	

 Krisberedskap
	

 ▪	

 Konferenser
	

 ▪	

 Larmning, ledning och Rakel
	

 ▪	

 Nätverk inom Trygghet och säkerhet
	

 ▪	

 Publikationer
	

 ▪	

 Representanter i forum
	

 ▪	

 Räddningsbilen BAS
	

 ▪	

 Samverkansområden
	

 ▪	

 Skydd mot olyckor
	

 ▪	

 Öppna jämförelser
	

 ▪	

 Kontakta oss

Hushållsverksamheter.
(Hem- och konsumentminister. Energiminister)
Bostadsmarknad
	

 ▪	

 Allmännyttans villkor
	

 ▪	

 Bostadsförsörjning och bostadsbyggande
	

 ▪	

 Bostäder för unga
	

 ▪	

 Bostäder för äldre
	

 ▪	

 Insatser för bostadslösa
	

 ▪	

 Integration och social sammanhållning
	

 ▪	

 Omvärldsbevakning bostadfrågor
Avfall och kemikalier
▪	

Förebygga avfall
▪	

Insamling och behandling av avfall
▪	

Kommunernas arbete mot nedskräpning
▪	

Regeringens avfallsutredning
▪	

Tillsyn av avfall
Vatten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Dokumentation från seminarier, vatten
Enskilda avlopp
Genomförande av åtgärdsprogram för vatten
Kommunalt vatten och avlopp
Skydd av dricksvatten
Vattenförvaltning
Nyhetsarkiv

Omsorg och barn och äldre o d.
(Barn- o äldreminister)
Social omsorg och stöd
	

 ◦	

 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
	

 ◦	

 Barn och unga
	

 ◦	

 Ekonomiskt bistånd
	

 ◦	

 Familjehem
	

 ◦	

 Funktionshinder
	

 ◦	

 Missbruk och beroende
	

 ◦	

 Psykisk hälsa
	

 ◦	

 Äldre
	

 ◦	

 Överenskommelser med staten
	

 ◦	

 Publikationer

Utbildning.
(Utbildningsminister)
Skola och förskola
	

 ◦	

 Elevhälsa
	

 ◦	

 Elevernas syn på skolan
	

 ◦	

 Forskning och skola
	

 ◦	

 Framgångsrika skolkommuner
	

 ◦	

 Karriärtjänster
	

 ◦	

 Kurser och konferenser, skola
	

 ◦	

 Lagar och regler
	

 ◦	

 Nyhetsbrev skola
	

 ◦	

 Plug In, färre gymnasieavbrott
	

 ◦	

 PRIO, skolans arbetssätt
	

 ◦	

 Publikationer, skola

	

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

▪
▪

Skolmat
SKL:s matematiksatsning
Skolriksdag 2013
Timplaner
Våra åsikter om skolan
Unga till arbete
Öppna jämförelser
Kontaktuppgifter skola
Nyhetsarkiv
Ansökan om bidrag för lärarlyftet
Kunskapsdag om kvalitetsutveckling av studie- och
yrkesvägledningen

Forskning och innovation
	

 ▪	

 Innovation
▪ Innovationer i praktiken
▪ Kontakt
▪ Satsning på innovationskraft
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv

Information, reklam, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
eSamhället
◦	

Demokrati och delaktighet i e-samhället
◦	

e-hälsa
◦	

Gemensamma funktioner och tjänster
◦	

Kultur och fritid i e-samhället
◦	

Näringsliv och arbete i e-samhället
◦	

Samhällsbyggnad, transport och miljö i e-samhället

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Skola i e-samhället
Strategi för eSamhället
Konferenser och seminarier
Webb-tv och nyhetsbrev
Kontakt
Vägledningar
VINNOVA-projekt
Öppna data

Kultur och fritid
	

 ▪	

 Arkiv
	

 ▪	

 Måttboken
	

 ▪	

 Kontakt Kultur och fritid
	

 ▪	

 Sveriges friluftskommun
	

 ▪	

 Styrelsebeslut kultur och fritid

Jobb.
(Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
Arbetsgivarpolitik
	

 ◦	

 Avtal & lagar
	

 ◦	

 Arbetsgivarfrågor i EU
	

 ◦	

 Arbetsmiljö
	

 ◦	

 Arbetsrätt och lagar
	

 ◦	

 Attraktiv arbetsgivare
	

 ◦	

 Chef- och ledarskap
	

 ◦	

 Cirkulär
	

 ◦	

 Jämställdhet
	

 ◦	

 Kurser och seminarier
	

 ◦	

 Lön
	

 ◦	

 Medarbetarskap

	

 ◦	

 Personal- och kompetensförsörjning
	

 ◦	

 Publikationer
	

 ◦	

 Statistik Personal
	

 ◦	

 Nyhetsarkiv
	

 ◦	

 Kontakta oss
Jämställdhet
	

 ◦	

 CEMR och EU
	

 ◦	

 HåJ - Program för hållbar jämställdhet
	

 ◦	

 Jämställd arbetsplats
	

 ◦	

 Jämställt SKL
	

 ◦	

 Kvinnofridsarbete
	

 ◦	

 Nätverk
	

 ◦	

 Utbildningar
	

 ◦	

 Publikationer
	

 ◦	

 Kontakt
Arbetsmarknad och sysselsättning
◦
Dokumentation, kurser och konferenser
◦
Ekonomiskt bistånd
◦
En gemensam ingång för arbetssökande
◦
FINSAM
◦
Lärande exempel
◦
Nyhetsbrev arbetsmarknad, försörjning och integration
◦
Plug In, färre gymnasieavbrott
◦
Unga till arbete
◦
Kontakt
◦
Nyhetsarkiv
Avtalsrörelsen
	

 ◦	

 A-Ö om avtalsrörelsen

	

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Avtal
Avtalsbloggen
Fakta och statistik
Frågor och svar
Förhandlingsorganisation
Ladda ner foton
Lärare om ändrad arbetstid
SKL:s uppdrag
Kontakta oss

Näringar.
(Näringsminister)
Företagsklimat och näringsliv
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
	

 ▪	

 Förenkla - helt enkelt
	

 ▪	

 Företag och kommunal myndighetsutövning
	

 ▪	

 Insikt - en servicemätning om kommunens företagskontakter
	

 ▪	

 Rapporter
	

 ▪	

 Nätverk för näringslivsfrågor
	

 ▪	

 Kontakt

Migration. Integration.
(Integrationsminister. Migrationsminister)
Integration
	

 ◦	

 Etablering för nyanlända
	

 ◦	

 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
	

 ◦	

 Överenskommelse inom integrationsområdet
	

 ◦	

 Nyhetsarkiv

Polisen. Brott. Kriminalvård o d.
(Justitieminister, del)
	

 ▪	

 Brottsförebyggande

Pengar.
(Finansminister. Finansmarknadsminister. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)
Ekonomi
	

 ◦	

 Budget och planering
	

 ◦	

 Ekonomikalendern
	

 ◦	

 Cirkulär [kommuner]
	

 ◦	

 EkonomiNytt [landsting]
	

 ◦	

 MakroNytt
	

 ◦	

 Finansfrågor
	

 ◦	

 Finansieringsprincipen
	

 ◦	

 God ekonomisk hushållning
	

 ◦	

 LSS
	

 ◦	

 Pensioner
	

 ◦	

 Redovisning
	

 ◦	

 Sektorn i siffror
	

 ◦	

 Utjämningssystemet
	

 ◦	

 Kontakt
	

 ◦	

 Konferenser & kurser
	

 ◦	

 Publikationer

Världsplanering.

Ansvarsområden

(Utrikesminister och FN-minister och Världsplaneringsminister )

Utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av
säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken.
	

 ▪	

 Utrikes- och säkerhetspolitik
	

 ▪	

 Sveriges säkerhetspolitik
	

 ▪	

 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
	

 ▪	

 Nedrustning och icke-spridning
	

 ▪	

 Humanitärt bistånd
	

 ▪	

 Länder och regioner
	

 ▪	

 Frågor och svar

Utrikesdepartementet
Tre statsråd i alliansregeringen delar på arbetet i utrikesdepartementet:
utrikesministern, biståndsministern och handelsministern.
Carl Bildt. Utrikesminister 	

 	

Hillevi Engström. Biståndsminister
Ewa Björling. Handels- och nordisk samarbetsminister
Utrikesdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
UD i sociala medier
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Det här är Utrikesdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Diplomatprogrammet
	

 ▪	

 Utrikesdeklarationen
	

 ▪	

 Arbetet i EU
	

 ▪	

 Vanliga frågor och svar
	

 ▪	

 Nyhetsartiklar

Bistånd och utveckling (Ingår i området för bistånd)
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom
internationella organisationer så som FN, de internationella
utvecklingsbankerna och EU.
	

 ▪	

 Bistånd och utveckling
	

 ▪	

 Vart går det svenska biståndet?
	

 ▪	

 Vad vill Sverige med biståndet?
	

 ▪	

 Politik för global utveckling
	

 ▪	

 Humanitärt bistånd
	

 ▪	

 Länder och regioner
	

 ▪	

 Frågor och svar om bistånd
	

 ▪	

 Budget och mål: Internationellt bistånd 2012

Handel och främjande (Ingår i området för handel)
Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export
och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa
gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera
Sverige.
▪	

 Handel och främjande
	

 ▪	

 Sveriges handelspolitik
	

 ▪	

 Sveriges främjandepolitik
	

 ▪	

 EU:s handelspolitik
	

 ▪	

 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	

 ▪	

 Världshandelsorganisationen (WTO)
	

 ▪	

 OECD
	

 ▪	

 Hållbart företagande (CSR)
Din resa utomlands
En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till
svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor
som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga
frågor.
	

 ▪	

 Din resa utomlands
	

 ▪	

 Ambassader per land
	

 ▪	

 Hjälp till svenskar utomlands
	

 ▪	

 Resklar? Förbered dig inför utlandsresan
	

 ▪	

 Reseinformation från Sveriges ambassader
	

 ▪	

 UD avråder från resor
	

 ▪	

 Bortförda barn	

	

 ▪	

 Vigsel på ambassad
	

 ▪	

 Legaliseringar på Juridiska expeditionen
	

 ▪	

 Länder och regioner
	

 ▪	

 Frågor och svar om resan

Folkrätt och mänskliga rättigheter
Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en
prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken,
såväl det internationella utvecklingssamarbetet som
migrationspolitiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.
	

 ▪	

 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
	

 ▪	

 Läs mer om folkrätt och mänskliga rättigheter
	

 ▪	

 Internationella domstolar
	

 ▪	

 Internationella överenskommelser (SÖ)
Arbetet i EU (Ingår i området för EU)
UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan
alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig
åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna
engageras.
	

 ▪	

 Arbetet i EU
Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges
samarbete med omvärlden.
	

 ▪	

 Länder och regioner
Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.
	

 ▪	

 Organisationer och samarbeten

Vanliga frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.
	

 ▪	

 Vanliga frågor och svar
Budget och mål
UD ansvarar för fyra politikområden i statsbudgeten: Utrikes- och
säkerhetspolitik, Internationellt utvecklingssamarbete,
Reformsamarbete i Östeuropa och
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.
	

 ▪	

 Budget och mål: UD
Kommittéer
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Vid behandling av sådana frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.
Myndigheter
Till UD:s verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen.Till UD hör elva
myndigheter.
	

 ▪	

 Myndigheter
Projektbidrag och forskningsstöd
Projektbidrag för information och studier om global och europeisk
säkerhetspolitik samt stöd till forskning om Raoul Wallenberg kan
sökas av regeringen.
	

 ▪	

 Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och
fredsfrämjande utveckling
	

 ▪	

 Stöd till forskning om Raoul Wallenberg

Senaste om utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Engström besöker Jordanien
	

 	

Rymdkod för att främja hållbart nyttjande av rymden
	

 	

Läs alla nyheter om utrikes- och säkerhetspolitik
Senaste om bistånd och utveckling
	

 	

Att biståndet når fram är viktigast
	

 	

70 miljoner kronor till UN Women på internationella dagen
mot våld mot kvinnor
	

 	

Läs alla nyheter om bistånd och utveckling
Senaste om handel och främjande
	

 	

Besöken i Resursrika Norrland fortsätter - Sundsvall
	

 	

Ewa Björling besökte Tokyo
	

 	

Läs alla nyheter om handel och främjande
Senaste om ambassader, konsulat och reseråd
	

 	

Förändrad passverksamhet vid ambassaderna i Norden och i
Baltikum
	

 	

Konsulslistan
	

 	

Läs alla nyheter om ambassader, konsulat och reseråd

Det här är Utrikesdepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


Har inte undermenyer
Organisation, myndigheter och mål
Har inte undermenyer
Budget och mål: UD
Har inte undermenyer
Utrikesförvaltningen i framtiden
Har inte undermenyer
Departementsledning
Enheter och funktioner
Har inte undermenyer
Utrikesrepresentationen
Har inte undermenyer
Myndigheter
Personal
Intervjuer med UD:s medarbetare
Öppet UD
Har inte undermenyer
Kort historik

UD:s uppgift är framför allt att hjälpa regeringen att sköta Sveriges
utrikespolitik och ansvara för Sveriges förbindelser med andra länder.
Till UD hör cirka 100 ambassader och konsulat som tillsammans med
UD utgör utrikesförvaltningen.
	

 	


Hela utrikesförvaltningen har 2 580 anställda, varav ungefär
750 arbetar på UD i Stockholm. Runt om i världen på de
svenska ambassaderna och konsulaten arbetar närmare 530
utsända tjänstemän från UD tillsammans med 1 300 lokalt

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


anställda.
UD:s ansvarsområden:
Utrikes- och säkerhetspolitik
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Internationellt utvecklingssamarbete
Handelspolitik
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Hjälp till svenskar i utlandet
Läs mer om UD:s verksamhet i broschyren "Det här är
Utrikesdepartementet".
Du hittar länken under rubriken "relaterat".

Relaterat
	

 	

Informationsbroschyr: Det här är Utrikesdepartementet
	

 	

Utrikesförvaltningen i korthet

Ambassader och konsulat
	

 	


Har inte undermenyer
Ambassader per land
Ambassader och konsulat
Om du söker information om en ambassad eller ett konsulat, gå direkt
till
	

 ▪	

 www.swedenabroad.com
Sverige har 98 utlandsmyndigheter, som 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 svensk ambassadör i ett närbeläget land till
sidoackrediterad ambassadör. Det innebär att ambassadören är
Sveriges representant i det landet på distans och sköter förbindelserna
genom regelbundna besök. Exempel på det är Laos, Filippinerna och
Burma. Dessa länder bevakas från den svenska ambassaden i Bangkok
och den svenska ambassadören i Thailand är sidoackrediterad i alla tre
länderna.
Stockholmsbaserade ambassadörer
För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och
Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm.
De reser regelbundet 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
tjänsten.
Vissa honorärkonsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut
körkort. Många honorärkonsulat kan också lämna ut pass och körkort
som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan
dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill
säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).
Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller
efterforskningar kan ett honorärkonsulat hjälpa till, efter instruktion
från och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. Ett
honorärkonsulat kan kontakta myndigheterna på orten i olika rättsliga
ärenden, men samråder alltid med ansvarig svensk ambassad.
Att ringa till en ambassad utomlands
När du ringer till ett nummer utanför Sverige måste du först slå ett
utlandsprefix. Ett utlandsprefix är en sifferkombination du slår före
landsnumret. För att ringa ut från Sverige slår du 00 och sedan
landsnummer, riktnummer och telefonnummer. Detta gäller både fast
och mobil telefoni. Mobiltelefonernas "+" för utlandssamtal går bra att
använda.
Relaterat
	

 	

Utrikesrepresentationen
	

 	

Resklar? UD:s råd inför utlandsresan
	

 	

Ambassader, konsulat och reseråd
	

 	

Pass och ID-kort

	

 	

	

 	

	

 	


Visum till Sverige
Diplomatlistan - förteckning över främmande länders
diplomatiska representation i Sverige.
Konsulslistan - en förteckning över utländska konsuler och
konsulat i Sverige.

Ladda ner
	

 	

Världskarta över Sveriges utlandsmyndigheter (pdf 615 kB)
Externa länkar
	

 	

Ambassadportalen - svenska ambassader och konsulat med
egen hemsida

Utrikesdeklarationen
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Utrikesdeklarationen 2012
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Utrikesdeklarationen 2011
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Tidigare utrikesdeklarationer och översättningar

Utrikesdeklarationen 2013
Hur ska svensk utrikespolitik se ut? Varje år hålls den utrikespolitiska
debatten i riksdagen, som traditionsenligt inleds med att
utrikesdeklarationen presenteras av utrikesminister Carl Bildt - en
programförklaring med visioner för Sveriges arbete i världen.
Utrikesdeklarationen i korthet
Närområdet
	

 ▪	

 Sverige ordförande för Nordiska ministerrådet och i den
nordiska och nordisk-baltiska kretsen.
	

 ▪	

 Regeringens skrivelse om det nordiska säkerhets- och
försvarspolitiska samarbetet under våren.
	

 ▪	

 Den nordiska solidaritetsförklaringen, gemensamma militära
insatser och andra nordiska samarbeten.

	

 ▪	


Sverige ordförande i det Arktiska rådet under första halvåret
2013.
Den Europeiska unionen

	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Afrika

EU som erkänd kraft för fred, frihet och försoning.
En stark europeisk utrikestjänst med en långsiktig vision.
EU:s fortsatta utvidgning. Dörren till gemenskapen i EU ska
stå öppen.
	

 ▪	

 Starkt engagemang för det Östliga Partnerskapet.
	

 ▪	

 Sverige tillsätter en ambassadör för Östliga Partnerskapet.
Mellersta Östern
	

 ▪	

 Inbördeskriget i Syrien kräver en politiska lösning. Starkt stöd
till FN:s och Arabförbundets sändebud Lakhdar Brahimi.
	

 ▪	

 Svenskt humanitärt bistånd på ytterligare 150 miljoner: att
läggas till de ca 250 miljoner kronorna för bl a mat och
mediciner under 2012.
Transatlantiska länken
	

 ▪	

 USA är EU:s främsta strategiska partner. Vi välkomnar
president Obamas besked om amerikansk beredskap för att
förhandla ett transatlantiskt partnerskap om handel och
investeringar med EU.
Ryssland
	

 ▪	


Nära samarbete med Ryssland rörande Östersjön och Arktis. Vi
välkomnar deras medlemskap i WTO.
	

 ▪	

 Vi ser med oro på hur respekten för de mänskliga rättigheterna
försvagas och hur utrymmet för civilsamhället krymper.
Afghanistan
	

 ▪	


Sverige har ett långsiktigt engagemang i Afghanistan, vi
avsätter 8,5 miljarder de kommande tio åren.

Regeringen kommer under våren att bjuda in oppositionen till
överläggningar om vårt engagemang i Afghanistan efter
sommaren 2014.

	

 ▪	


Ett nytt Afrika växer fram. Statsrådresa under våren för att
manifestera vår strävan efter ökade ekonomiska och politiska
förbindelser.
	

 ▪	

 Sverige välkomnar insatsen i Mali, och vi bidrar från Sverige
med flygtransport inom ramen för EU:s nya träningsinsats av
de maliska styrkorna.
Säkerhetspolitiken
	

 ▪	


Vi tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. Under våren
2013 kommer Försvarsberedningen att redovisa sin bedömning
av den säkerhetspolitiska utvecklingen.
Frihandel
	

 ▪	

 Vi bedriver en ambitiös frihandelsagenda och bekämpar
protektionism.
	

 ▪	

 Business Sweden - Sveriges export- och investeringsråd.
Biståndet
	

 ▪	

 Ett effektivt och resultatorienterat bistånd.
	

 ▪	

 Under 2013 beräknas biståndsramen uppgå till en procent av
BNI.
Klimatet
	

 ▪	

 Klimatfrågan står högt på agendan.
	

 ▪	

 FN:s klimatforskningspanel presenterar sin femte rapport om
klimatförändringarna i Stockholm.
Nätfrihet
	

 ▪	

 Arbetet med människors rätt och möjlighet till en fri och säker
kommunikation på nätet fortsätter.

	

 ▪	


Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

	

 ▪	
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DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVERIGE

	

 	

	

 	

	

 	


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÄRLDEN
VEM GÖR VAD?
FRÅGOR & SVAR

Sverige drev igenom resolution i FN:s MR-råd som slog fast
att samma mänskliga rättigheter ska gälla online så väl som
offline.
Nedrustning
Sverige fördömer starkt Nordkoreas senaste provsprängning av
kärnvapen. Landet måste avskaffa sitt kärnvapenprogram och
åter släppa in IAEA:s inspektörer.
Utrikesförvaltningen
	

 ▪	

 Moderniseringen av vår utrikesförvaltning fortsätter. I slutet av
månaden kommer samtliga av våra ambassader att finnas på
Twitter och Facebook.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Bildt, Björling och Carlsson presenterar
utrikesdeklarationen
	

 ▪	

 Detta är utrikesdeklarationen
Relaterat
	

 	

Läs hela utrikesdeklarationen	

	

 	

Utrikesdeklarationen på engelska
	

 	

Utrikesdeklarationen på franska
	

 	

Utrikesdeklarationen på spanska

Den 22-23 augusti deltog Sverige i förhör med FN:s kommitté mot
rasdiskriminering om hur Sverige lever upp till åtaganden i
konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Från
Sverige deltog en delegation med representanter från olika
departement under ledning av Arbetsmarknadsdepartementets
statssekreterare Jasenko Selimovic.
Sveriges rapport till och rekommendationer från
Rasdiskrimineringskommittén 2012-2013
Rasdiskrimineringskommitténs webbplats
De mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar.
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang,
är födda fria och lika i värde och rättigheter.
	

 	

Vilka rättigheter finns det?
	

 	

Om mina rättigheter kränks
	

 	

Demokrati och mänskliga rättigheter
	

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i Sverige
Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på
regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra
aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga
rättigheterna i Sverige.
	

 	

Internationell granskning av Sverige
	

 	

Europadomstolens domar i mål mot Sverige
	

Läs mer här
Mänskliga rättigheter i världens länder
Svensk utrikespolitik ska främja respekten för de mänskliga
rättigheterna. Utrikesdepartementet sammanställer regelbundet
rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens länder.
	

 	

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
	

 	

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
	

Läs mer här
Vem gör vad?
Det finns många aktörer som arbetar för mänskliga
rättigheter, nationellt och internationellt. FN är den viktigaste globala
aktören när det gäller mänskliga rättigheter.
	

 	

Sverige
	

 	

Europeiska Unionen
	

 	

Europarådet
	

 	

Förenta Nationerna
	

Läs mer här
Frågor & Svar
Klicka för att få svar på dina frågor:
	

 	

Allmänna frågor om mänskliga rättigheter
	

 	

Frågor om olika rättigheter

	

 	

	

 	


Frågor om mänskliga rättigheter i Sverige
Läs mer/övrigt

Nyheter
	

 	

2013-12-04
SST handleder om interreligiösa och mångkulturella råd
Regeringen uppdrog idag Nämnden för statligt stöd till …
	

 	

Läs mer » Källa: regeringen.se
	

 	

2013-11-29
Sverige bidrar till internationell brottsofferfond
Internationella brottmålsdomstolens (ICC) statspartsmöte …
Läs mer » Källa: regeringen.se
	

 	

2013-11-28
Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration
Nordisk fickfakta är resultatet av ett samarbete mellan de …
Läs mer » Källa: regeringen.se

FN:s råd för mänskliga rättigheter
FN:s råd för mänskliga rättigheter arbetar för att främja universell
respekt för de mänskliga rättigheterna. Rådet möts tre gånger om året
och har också möjlighet att löpande ta sig an brådskande situationer
där mänskliga rättigheter kränks.
Rådet för mänskliga rättigheter ska...
- främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna
- behandla situationer där de mänskliga rättigheterna kränks, inklusive
grava och systematiska kränkningar, och avge rekommendationer om
detta
- främja utbildning om de mänskliga rättigheterna och tekniskt bistånd
samt ge kapacitetsstöd på detta område
- vara ett forum för dialog om tematiska människorättsfrågor
- genomföra en universell granskning av hur stater efterlever sina
förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter
- bidra till ett förebyggande av kränkningar av mänskliga rättigheter
och skyndsamt bemöta brådskande situationer när det gäller mänskliga
rättigheter.
Arbetsformer
En överenskommelse om rådets rutiner och arbetsformer nåddes 2007.
Se länkarna här intill. Till skillnad från den förra MR-kommissionen
kommer rådet att periodiskt granska situationen för mänskliga
rättigheter i alla stater (s k universal periodic review). De länder som
är medlemmar i rådet ska granskas först.
Rådets medlemmar
Rådet inrättades efter beslut av FN:s generalförsamling 2006. I
beslutet satte generalförsamlingen upp kriterier för medlemskap.
Bland annat framgår det av generalförsamlingens beslut att stater ska

efterleva de mänskliga rättigheterna och samarbete med internationella
mekanismer på området. Det är därmed upp till FN:s medlemsstater att
följa denna regel när man röstar in nya medlemmar.
Rådet har 47 medlemmar. För inval till rådet krävs stöd av en absolut
majoritet av FN:s medlemmar. Det innebär att en majoritet av FN:s
samtliga medlemmar aktivt måste närvara vid valet och rösta ja för att
en kandidat skall bli invald. Eftersom det finns 192 medlemmar i FN
behöver man med andra ord minst 97 ja-röster för att bli invald.
Valet i Generalförsamlingen av vilka länder som ska få ta plats i rådet
hålls i maj varje år.
Med övriga nordiska länder har Sverige kommit överens om en
nordisk rotation, som innebär att ett nordiskt land kandiderar åt
gången. De nordiska länderna ingår i gruppen västra Europa, som har
sju platser i rådet.
Relaterat
	

 	

Rapportering till FN:s råd för mänskliga rättigheter
Externa länkar
	

 	

Läs Frågor och svar om MR-rådet på webbplatsen för
mänskliga rättigheter
	

 	

Webbplats (på engelska): UN Human Rights Council (FN:s
MR-råd)
	

 	

Sammanfattning av överenskommelsen (19 juni 2007) om
rådets arbetsformer (på engelska)
	

 	

Läs EUs gemensamma uttalande (juni 2007) om beslutet om
rådets arbetsformer (på engelska)
	

 	

Läs FN:s Generalsekreretares uttalande (juni 2007) om om
beslutet om rådets arbetsformer (på engelska)

UD:s rapport om Mänskliga rättigheter

källor bör alltid rådfrågas parallellt.

UD:S RAPPORTER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Afrika (söder om Sahara)
Asien och Oceanien
Europa och Centralasien
Mellanöstern och Nordafrika
Nordamerika, Latinamerika och Karibien

Arbetet med att sammanställa rapporterna bidrar också till att öka
kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter inom
utrikesförvaltningen.

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Utrikesdepartementet sammanställer varje år rapporter om situationen
för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Sedan 2002 är
rapporterna offentliga och kan läsas på regeringens webbplats för
mänskliga rättigheter. Utrikesdepartementet har under 2012 granskat
läget för de mänskliga rättigheterna i länderna i Nordamerika,
Latinamerika och Karibien. Rapporterna offentliggjordes i juni 2013.
Offentlighet och dialog
Sedan flera år tillbaka sammanställer Utrikesdepartementet årliga
rapporter om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i enskilda
länder. Sedan 2002 är rapporterna offentliga. Rapporterna speglar
regeringens ambition att arbetet för mänskliga rättigheter ska vara en
central del av Sveriges och EU:s utrikespolitik. Rapporterna når varje
år allt fler läsare, vilket tyder på en växande efterfrågan på information
om mänskliga rättigheter, i synnerhet på svenska. Regeringens
webbplats för mänskliga rättigheter har i genomsnitt över 30 000
besök per månad.
Varför skrivs rapporterna?
Rapporterna syftar till att tillhandahålla korrekt och lättillgänglig
information på svenska om situationen för de mänskliga rättigheterna i
världens länder. Målgruppen är en intresserad allmänhet, men också
svenska myndigheter, medier och högskolevärlden. Det är dock viktigt
att hålla i minnet att en 20-sidig rapport aldrig kan ge en uttömmande
bild av vad som oftast är komplexa och nyansrika situationer. Andra

Hur sammanställs rapporterna?
Rapporterna baseras på information från Sveriges cirka hundra
utlandsmyndigheter runt om i världen. För de länder där Sverige
saknar närvaro har underlaget sammanställts av ansvarig svensk
ambassad i regionen. Rapporterna färdigställs sedan av
Utrikesdepartementet i samråd med ambassaderna. Flera olika enheter
inom Utrikesdepartementet deltar i arbetet.
Utrikesdepartementet skriver ingen årlig rapport om läget för de
mänskliga rättigheterna i Sverige. Under rubriken Sverige återfinns
istället länkar till information om hur regeringen arbetar med
mänskliga rättigheter i Sverige.
Källor
Rapporterna baseras i stor utsträckning på tillgänglig och offentlig
information, inklusive information från människorättsorganisationer
som Amnesty, från andra länder samt från FN - framförallt den
granskning av enskilda länder av FN:s konventionskommittéer för
mänskliga rättigheter och FNs allmänna ländergranskning (UPR)
regelbundet utför.
Därtill tillkommer information från ambassadernas och departementets
egna kontakter med olika aktörer i respektive land, inklusive
myndigheter, FN-organ och organisationer som arbetar till skydd för
de mänskliga rättigheterna.
Tidsperiod
Rapporterna avser år 2012 för länderna i Nordamerika, Latinamerika
och Karibien, 2011 för länderna på Balkan, i Nordafrika,

Mellanöstern, Östeuropa och Centralasien. Rapporterna för övriga
länder avser år 2010.

Carl Bildt

Innehåll
MR-rapporterna omfattar situationen vad gäller medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med
innehållet i FN:s centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna.
De innehåller också avsnitt om vilka möjligheter kvinnor, barn, HBTpersoner, personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör
minoriteter har att komma i åtnjutande av sina rättigheter. Rapporterna
anger också vilka internationella konventioner för mänskliga
rättigheter som har ratificerats av respektive land.

Utrikesminister
Utrikesdepartementet
"Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning
såväl i vår egen som i andra delar av världen. Den förs med tydlig
utgångspunkt i de värderingar som bär upp vårt eget samhälle och i de
intressen som är våra."

Rapporterna utgör ett arbetsmaterial och är inte skrivna med
publicering som främsta syfte. Det innebär bland annat att rapporterna
skiljer sig en del sinsemellan vad beträffar längd och detaljnivå. Dessa
skillnader är inte i sig avsedda att reflektera Sveriges syn på
situationen för de mänskliga rättigheterna i varje individuellt land.
Innehållet i rapporterna har verifierats efter bästa förmåga. Ändå kan
vissa felaktigheter förekomma. Målet är att från år till år förbättra
rapporterna. Andra källor bör som sagt alltid rådfrågas parallellt.
Nyheter
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Utrikesminister Carl Bildt ansvarar för:
	

 	

Utrikes- och säkerhetspolitik
Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att säkerställa
Sveriges förbindelser med andra länder.
	

 	

Mänskliga rättigheter
Internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna är
hörnstenar i svensk utrikespolitik.
	

 	

EU:s utvidgning
Utvidgningen av EU är en unik möjlighet att skapa fred och
säkerhet i Europa som medför politiska, ekonomiska och
miljömässiga fördelar för alla inblandade länder.
	

 	

Hjälp till svenskar utomlands
En av de viktigaste uppgifterna för utrikesförvaltningen är att
hjälpa svenskar som råkat illa ut i utlandet.

Utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Sveriges säkerhetspolitik
	

 	

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Nedrustning och ickespridning
	

 	

Internationella sanktioner
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Budget och mål: UD
Ansvarigt statsråd Carl Bildt Utrikesminister
Ansvarigt departement Utrikesdepartementet
Utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av
säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska
politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också
genom exempelvis EU och FN.
Utrikesdeklarationen
I februari varje år presenterar utrikesministern regeringens deklaration
om utrikespolitik i riksdagen. Utrikesdeklarationen anger hur
regeringen tänker hantera olika situationer i omvärlden under det
kommande året.
	

 ▪	

 Utrikesdeklarationen
Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik bygger på en bred syn på säkerhet. Hoten är
idag annorlunda och mer komplexa än tidigare. I det nya, vidgade
säkerhetsbegreppet inryms även icke-militära hot. Individens
rättigheter och säkerhet har stor betydelse.

	

 ▪	


Sveriges säkerhetspolitik

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik
Genom den gemensamma säkerhetspolitiken arbetar alla EU:s
medlemmar för att bidra till det internationella fredsarbetet. En sådan
möjlighet är att genomföra fredsfrämjande insatser i kris- eller
konfliktdrabbade områden.
▪	

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
Nedrustning och ickespridning
Sverige har en lång och stark tradition av aktiv politik för nedrustning
och mot spridning av massförstörelsevapen. Sverige fortsätter att driva
på för att det internationella regelverket ska stärkas och för att större
framsteg ska göras i form av konkret nedrustning.
	

 ▪	

 Nedrustning och icke-spridning
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga
rättigheterna i främsta rummet.
	

 ▪	

 Folkrätt och mänskliga rättigheter
Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges
samarbete med omvärlden.
	

 ▪	

 Länder och regioner
Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.

	

 ▪	


Organisationer och samarbeten

Senaste om utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Ewa Björling driver på för beslut som stärker Europas tillväxt
och konkurrenskraft
	

 	

UD deltar på Eget företag-mässan
	

 	

Växande EU är vägen till framgång
	

 	

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammar Raoul
Wallenberg i Riga
	

 	

Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt tar emot Mongoliets president
	

 	

Läs alla nyheter om utrikes- och säkerhetspolitik
Friheten på nätet är en av de stora globala framtidsfrågorna, och ett av
de mest prioriterade områdena i svensk utrikespolitik.
Svar på utrikesfrågor i riksdagen
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa
skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svaren om
utrikespolitiken.
	

 	

Läs alla svar om utrikesfrågor på riksdagens webbplats
Senaste från Carl Bildts blogg
Carl Bildts privata blogg där han kommenterar aktuella
utrikespolitiska frågor.
	

 	

oktober 2012
	

 	

september 2012
	

 	

augusti 2012
	

 	

Läs alla inlägg på Carl Bildts blogg

Sveriges säkerhetspolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Bidrag till information och studier om säkerhetspo

drabbas. Sverige bör därför ha förmågan att kunna ge och ta emot
militärt stöd. Målet för det militära försvaret ska var att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och
främja vår säkerhet.

Förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i
grunden sedan det kalla krigets slut.

Källor till artikeln

Europa präglas i dag av ömsesidiga beroenden. Säkerhetspolitiska
möjligheter och utmaningar som Sverige ställs inför delas i hög
utsträckning av övriga Europa. Det går inte att föreställa sig en militär
konflikt i vårt närområde som enbart skulle påverka ett land.
Samarbetet inom Europeiska Unionen (EU) intar en särställning i
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sambandet mellan vår
säkerhetspolitik och vår europapolitik är uppenbart. Sveriges säkerhet
stärks genom europeisk integration. Regeringen menar att det ligger i
Sveriges intresse att genom nära samarbete stärka medlemsstaternas
gemensamma säkerhet samtidigt som EU, genom att vara en effektiv
säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och demokratisk
utveckling i omvärlden.
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer.
Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians, där
medlemsländer inte har försvarsförpliktelser i förhållande till varandra,
men tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet.
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett
angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi
förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige

Artikeln baseras på texter ur Regeringens utrikesdeklarationer samt
Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar - försvarspolitisk
proposition.
Vår syn på säkerhet
Sveriges säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet.
Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt
under överskådlig tid. Kriser och incidenter som även inbegriper
militära maktmedel kan dock inte uteslutas i vår region och på längre
sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Utmaningar och
hot mot vår säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och komplexa.
Tidigare syn på säkerhet utgick från stater och en militär hotbild. I ett
vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och ickestatliga aktörer. Individens, vid sidan av staters, rättigheter och
säkerhet ges stor betydelse.
Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar en
positiv utveckling i stora delar av världen. Globalisering kan dock
också innebära ökad sårbarhet genom att enskilda händelser snabbt
kan få regionala eller globala återverkningar. I detta ligger en ökad
sårbarhet mot säkerhetshot som terrorism, spridning av
massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, pandemier och
miljökatastrofer. Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten
mot människors grundläggande levnadsvillkor. I en globaliserad värld

ökar även risken för att en ekonomisk kris kan få säkerhetspolitiska
konsekvenser.
Säkerhet i samarbete
Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet
uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra
länder. Sverige är en aktiv och solidarisk partner i arbetet för stabilitet
och säkerhet i Europa och omvärlden. Sveriges bidrag till
krishanteringsinsatser under EU:s, FN:s och Nato:s ledning leder till
ökad säkerhet.
Regeringen välkomnar att Europeiska unionens nya fördrag, det s.k.
Lissabonfördraget, institutionaliserar och stärker det solidariska ansvar
som EU:s medlemsländer har för Europas säkerhet.
Det råder bred politisk enighet om att vårt lands framtida säkerhet
bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Detta ger oss
större möjligheter att påverka förhållandena i vår omvärld och därmed
även trygga vår egen säkerhet.
Sverige utvecklar och fördjupar ständigt vårt redan breda deltagande i
det regionala säkerhetssamarbetet inom Europeiska unionen inklusive
dess internationella krishantering inom ramen för den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) och Natos Partnerskap för fred (PFF).
Vidare är Sverige verksamt i Europarådet som har till uppgift att värna
mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer och
därigenom bidra till att förebygga konflikter.
På det globala planet är det främsta uttrycket, för att skapa stabilitet
och säkerhet, vårt stöd till Förenta Nationerna (FN). FN:s säkerhetsråd
har av medlemsstaterna fått huvudansvaret för att upprätthålla

internationell fred och säkerhet. FN har därför en central roll och ger
en unik internationell legitimitet för hanteringen av konflikter i
världen. FN har även en grundläggande betydelse för utvecklingen och
skyddet av folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna. I olika fora
- främst med förankring i Förenta nationerna - kommer regeringen
också att fortsätta arbetet för rustningskontroll och nedrustning. Vårt
engagemang för FN och dess arbete för fred, säkerhet och utveckling
genomsyrar vår utrikes- och säkerhetspolitik.
Vidare är även en stark transatlantisk länk av vital betydelse för
Sveriges och hela Europas stabilitet och säkerhet. Nato är en central
aktör för europeisk säkerhet och integration samt för internationell
krishantering. Vårt samarbete med Nato och USA är ett uttryck för vår
vilja att vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska
gemenskapen.
Närområdet
För Sverige är säkerheten och samarbetet i vårt närområde av särskild
betydelse. Det nordiska samarbetet inom det säkerhetspolitiska
området fördjupas och utvidgas. Det ligger i Sveriges intresse att
åstadkomma effektiva samverkanslösningar och ett fördjupat
samarbete med de nordiska länderna. Norden har i sammanhanget
också ett utvecklat samarbete med Estland, Lettland och Litauen.
Regeringen ser detta som ett komplement till och en naturlig
utveckling av de europeiska och euroatlantiska samarbetena. Nordiskt
försvarssamarbete är inte ett självständigt säkerhetspolitiskt alternativ.
Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete. Samtliga
Östersjöländer, förutom Ryssland, är i dag medlemmar i EU och/eller
Nato. Detta är en utveckling som positivt har påverkat Sveriges
säkerhet. Sverige deltar aktivt i Östersjö-, Arktis-, Barentssamarbetet
samt bidrar till EU:s Nordliga dimension. Det Östliga partnerskapet

som syftar till att fördjupa och förstärka relationerna mellan EU och de
sex östliga grannländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Moldavien, Ukraina och Vitryssland) har också en positiv inverkan på
säkerheten och stabiliteten i det gemensamma närområdet genom att
bidra till utveckling i demokratisk och marknadsekonomisk riktning.
Utvidgningen av EU är det främsta instrumentet för att skapa säkerhet,
demokrati och välstånd i Europa. Sverige kommer därför fortsatt att
verka för framsteg i de pågående medlemskapsförhandlingarna med
Turkiet och Kroatien och främja konkreta framsteg i västra
Balkanländernas närmande till Europeiska unionen.
Ryssland är Sveriges största grannland och en central säkerhetspolitisk
aktör i vårt närområde, Europa och den större omvärlden. Rysslands
partnerskap med EU och samverkan med Nato, liksom dess integration
i den globala ekonomin, är av stor säkerhetspolitisk betydelse för
Östersjöregionen och hela Europa.
Relaterat
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Utrikesdeklarationen
Strategi för att möta hotet från terrorismen
Fred och säkerhet för utveckling - Policy för säkerhet och
utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014
Skrivelse 2008/09:103: Kommittéberättelse 2009
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell fredsoch säkerhetsfrämjande verksamhet
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell
strategi för att möta hotet från terrorismen
Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Redogörelse för verksamheten inom Europarådets
ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska
ordförandeskapet år 2008
Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar
och möjligheter
Sveriges politik för global utveckling
Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden
Nordiskt samarbete 2007
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Samarbete EU och FN

Europasamarbetet har under de senaste 50 åren starkt bidragit till att
bevara freden, konsolidera demokratin och utveckla gemensamma
värderingar i stora delar av Europa. På samma sätt är Europeiska
unionens fortsatta fördjupning och utvidgning vårt främsta instrument
i dag för att främja demokrati, solidaritet och säkerhet i hela Europa.
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen är av grundläggande
betydelse för vår säkerhetspolitik. Medlemskapet innebär att vi är en
del av en politisk allians, grundad på en värdegemenskap och
ömsesidig solidaritet. EU är också ett verktyg som ger oss möjlighet
att agera samfällt och därigenom med större kraft i andra delar av
världen.
Gemensamma mål och gemensam omvärldssyn
Genom vårt EU-medlemskap deltar vi i EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik (GUSP). EU:s medlemsstater har enats om att
målsättningarna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
ska vara att:

- skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen,
oberoende och integritet,
- på alla sätt stärka unionens säkerhet,
- bevara freden och stärka den internationella säkerheten,
- främja internationellt samarbete,
- utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
EU:s medlemsstater har också enats om en säkerhetsstrategi, där vi
gemensamt förklarar dels hur vi ser på omvärlden i säkerhetsrelaterade
frågor, dels hur vi vill att EU:s strategiska målsättningar ska utformas.
Strategin ger medlemsstaterna en gemensam politisk utgångspunkt,
och skapar möjligheter att bättre kommunicera EU:s ståndpunkter
gentemot andra länder.
Gemensamt agerande
Genom det utrikespolitiska samarbetet kommenterar och agerar EU:s
medlemsstater dagligen gemensamt i utrikes- och säkerhetspolitiska
frågor i unionens omvärld. Besluten om vad EU ska göra fattas
normalt av ministerrådet (oftast rådet för utrikes frågor och
säkerhetspolitik)med enhällighet som grundregel. Både
medlemsstaterna och kommissionen har rätt att lägga fram förslag till
rådet om vad de vill att EU ska göra.
De allra flesta internationella frågor av vikt diskuteras mellan EU:s
medlemsstater, och leder ofta till olika former av gemensamt agerande.
Det kan till exempel handla om:
	

 ▪	

	

 ▪	


gemensamma uttalanden
gemensamma positioner i internationella organisationer som
FN och OSSE

	

 ▪	


regelbundna politiska dialoger mellan EU och andra länder och
organisationer
	

 ▪	

 deltagande i fredsförhandlingar, politiska och ekonomiska
sanktioner, och olika typer av civila och militära
fredsfrämjande insatser i konfliktdrabbade områden
Tillsammans med unionens bistånds- och handelspolitik utgör därmed
de utrikes- och säkerhetspolitiska instrumenten en del av unionens
unika uppsättning av verktyg som kan användas för att bidra till
internationell fred och säkerhet. Även andra politikområden,
exempelvis energipolitik, miljöpolitik eller rättsligt och polisiärt
samarbete, får en allt viktigare extern dimension i takt med att
världens länder och befolkningar blir mer sammanlänkade.
GUSP är idag en naturlig del av den svenska utrikespolitiken. Genom
GUSP har Sverige skaffat sig bättre möjligheter att uppnå resultat
inom utrikespolitiskt prioriterade frågor som mänskliga rättigheter,
demokratifrämjande, fattigdomsbekämpning och internationell
säkerhet. På samma sätt är Sverige en naturlig del av GUSP. Genom
Sveriges deltagande har GUSP förstärkts och EU blivit en mer
iniativrik aktör på en rad viktiga områden.
Relaterat
	

 	

Läs mer om arbetet i EU
Ladda ner
	

 	

Unionsfördraget (pdf 189 kB)
	

 	

EU:s säkerhetsstrategi (pdf 48 kB)
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Rådets utrikespolitiska uttalanden
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Länkar
Internationella regelverk
En central komponent i den svenska utrikespolitiken i allmänhet är
värnandet om ingångna internationella avtal och överenskommelser.
Sverige arbetar, inte minst inom EU:s ram, för att förmå alla stater att
ansluta sig till och ratificera befintliga avtal (universalisering) gällande
nedrustning och icke-spridning.
Sverige fäster stor vikt vid det internationella regelverket och värnar
om de internationella organisationernas arbete gällande nedrustning
och icke-spridning. Detta återspeglas bland annat i att Sverige i
september 2011 trädde in i det internationella atomenergiorganet
IAEA:s styrelse för en period om minst två år. Vid samma tidpunkt
och under samma tidshorisont antog Sverige även en särskild roll i den
s.k. artikel XIV-processen för att verka för ikraftträdandet av
provstoppsavtalet CTBT(The Comprehensive Test Ban Treaty). År
2008-2010 innehade Sverige en plats i styrelsen för organisationen för
förbud av kemiska vapen, OPCW (Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons). Dessa olika organ bildar bland andra en
kontrollverksamhet som utgör en viktig del av det internationella
nedrustnings- och icke-spridningssamarbetet.

För att underlätta det internationella ickespridningssamarbetet finns ett
antal multilaterala exportkontrollregimer. Dessa identifierar varor och
teknologier som kan missbrukas för framställning av
massförstörelsevapen (produkter med dubbla användningsområden,
dual-use) och vars utförsel därmed bör kontrolleras på ett samordnat
sätt. Läs mer om detta under rubriken "Exportkontroll - produkter med
dubbla användningsområden" i vänstermenyn.
	

 ▪	

 UNODA (UN Office for Disarmament Affairs)
	

 ▪	

 UN Office for Disarmament in Geneva
Icke-spridningsfördraget, NPT
Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (The Nuclear NonProliferation Treaty, NPT) är av central betydelse. Avtalet trädde i kraft
1970 och bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning,
icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi.
Till grund för fördraget ligger en överenskommelse mellan de
ursprungliga kärnvapenstaterna(USA, Sovjetunionen, Storbritannien,
Frankrike och Kina) och övriga, icke-kärnvapenstater.
Kärnvapenstaterna åtog sig att undersöka effektiva åtgärder för
kärnvapennedrustning samtidigt som icke-kärnvapenstaterna förband
sig att avstå från att försöka skaffa kärnvapen. Sverige betonar
konsekvent behovet av balanserade framsteg inom alla tre av avtalets
områden.
Översynskonferenser för NPT hålls var femte år och syftar till att
utvärdera avtalets efterlevnad. Den senaste i raden ägde rum i maj
2010. Konferensen enades om ett slutdokument som innehåller
framåtblickande handlingsplaner avseende nedrustning, icke-spridning
och fredlig användning av kärnenergi. Den innehåller även ett avsnitt
om främjandet av en zon fri från kärnvapen och andra
massförstörelsevapen i Mellanöstern. I det avsnittet fastställs att en

konferens om en sådan zon ska hållas 2012. Finland har åtagit sig
uppdraget som facilitator och värd för konferensen.
Den första av tre förberedande konferenser (NPT PrepComs) inför
nästkommande NPT-översynskonferens 2015 hölls i maj 2012.
	

 ▪	

 The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT)
	

 ▪	

 De 13 stegen mot kärnvapennedrustning från NPT:s
översynskonferens 2000
	

 ▪	

 NPT:s översynskonferens 2010
	

 ▪	

 NPT PrepCom 2012
Ikraftträdande av provstoppsavtalet (CTBT)
Det fullständiga förbudet mot kärnsprängningar (Comprehensive
Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) kom till 1996, men har ännu inte trätt
i kraft. För att så ska ske måste avtalet ratificeras av 44 särskilt
angivna länder, s.k. annex 2-stater som anses ha uppnått en särskild
kärnteknisk nivå. Av dessa länder återstår åtta att ratificera avtalet,
nämligen Egypten, Indien, Israel, Iran, Kina, Nordkorea, Pakistan och
USA. Indien, Nordkorea och Pakistan har inte skrivit under avtalet
överhuvudtaget. I dagsläget har 183 stater undertecknat och 157
ratificerat CTBT. Det verifikationssystem som byggts upp av FNstödda CTBTO (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
Organization) för att övervaka att avtalet följs av världens länder är
unikt i sitt slag.
Sverige - tillsammans med Mexiko - har för en tvåårsperiod antagit en
ledande roll för att stödja provstoppsavtalet och dess ikraftträdande.
Detta arbete tog sitt avstamp i den s.k. artikel XIV-konferensen den 23
september 2011 i New York, som utrikesminister Carl Bildt ledde
tillsammans med Mexikos utrikesminister Patricia Espinosa. I denna

roll är det särskilt viktigt att framhålla att Sverige uppmanar alla stater
som ännu inte gjort så, och särskilt annex 2-stater, att ratificera CTBT.
Sverige arbetar även genom EU för att förmå de återstående staterna
att ratificera avtalet. CTBT är en del av EU:s strategi mot spridning av
massförstörelsevapen.
	

 ▪	

 Utrikesministern leder konferens för provstopp mot
kärnsprängningar
	

 ▪	

 Utrikesministerns anförande vid artikel XIV-konferensen
	

 ▪	

 CTBTO:s hemsida
	

 ▪	

 Uttalande av Carl Bildt med anledning av Indonesiens beslut
att ratificera provstoppsavtalet
	

 ▪	

 Debattartikel av Carl Bildt och Patricia Espinosa
	

 ▪	

 Carl Bildts anförande vid CTBTO:s 15-års jubileum
Internationella atomenergiorganet (IAEA)
Det internationella atomenergiorganet IAEA (International Atomic
Energy Agency) inrättades 1957 under parollen "Atomer för fred" - ett
uttryck som den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower använt
sig av i ett tal till FN:s generalförsamling några år tidigare. Syftet med
organisationen är att sprida kunskap och teknologi och därmed främja
länders användande av kärnenergi och kärnteknik för fredliga
ändamål. Dock insåg man redan då att det fanns ett behov av att
kontrollera spridningen av kärnteknik och att dess användning är och
förblir fredlig.
På 1960-talet ökade oron för att fler länder skulle erhålla kärnvapen.
Denna oro resulterade i det internationella ickespridningsfördraget
(NPT) vilket trädde i kraft 1970. I och med NPT fick IAEA ett
tydligare och bredare ansvar att kontrollera kärnämne och kärnteknik

för att förhindra spridning till militär användning i strid med
ickespridningsfördraget. Idag verkar och kontrollerar IAEA över ett
brett område: kontroll av kärnämne/kärnteknik, internationella
samarbeten för att förbättra kärnsäkerhet, strålskydd och nukleärt
säkerhetsskydd samt teknologi- och kunskapsöverföring, främst till
utvecklingsländer.
I september 2011 trädde Sverige in i IAEA:s styrelse för en period om
minst två år. Läs mer om Sveriges arbete och prioriteringar i IAEA i
länkarna nedan.
	

 ▪	

 Pressmeddelande - Sverige tar plats i styrelsen för
Internationella atomenergiorganet IAEA
	

 ▪	

 Intervju - Sverige träder in i styrelsen för IAEA
	

 ▪	

 Sveriges anförande vid IAEA:s generalkonferens september
2011
	

 ▪	

 IAEA:s hemsida
	

 ▪	

 Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida
	

 ▪	

 Sveriges anförande vid IAEA:s generalkonferens september
2012
Regionala icke-spridningsfrågor
Iran
Alla NPT:s parter har rätt till fredlig användning av kärnenergi. Det är
dock av stor vikt att denna verksamhet sker på ett för det
internationella samfundet transparent sätt. Iran har sedan mitten av
1980-talet hemlighållit en omfattande kärnteknisk verksamhet istället
för att deklarera den till IAEA. För att omvärldens förtroende för Irans
fredliga avsikter ska kunna återupprättas har långtgående krav ställts
på Iran, först av IAEA:s styrelse och sedan 2006 av FN:s säkerhetsråd.

Frågan om Irans kärntekniska program rapporterades till FN:s
säkerhetsråd för första gången i början av 2006. Sedan dess har
säkerhetsrådet antagit en rad resolutioner som kräver att Iran
suspenderar all anrikningsrelaterad verksamhet. De innehåller även
sanktioner riktade mot Irans kärn- och missiltekniska program.
Säkerhetsrådsresolution 1929 (2010) utvidgar dessa sanktioner. EU
genomför sanktionerna i säkerhetsrådsresolutionerna genom rådsbeslut
och en rådsförordning, som har uppdateras vid olika tillfällen.

samt att suspendera det missiltekniska programmet. Nordkorea har
trots resolution 1718 gjort flera uppskjutningar av både kort- och
långdistansrobotar. I maj 2009 genomfördes därutöver en andra
kärnsprängning. Detta fördömdes av det internationella samfundet och
ledde till skärpta sanktioner genom FN:s säkerhetsråds antagande av
resolution 1874. EU genomför sanktionerna i
säkerhetsrådsresolutionerna genom rådsbeslut och en rådsförordning,
som har uppdaterats vid olika tillfällen.

EU, USA, Ryssland och Kina har alla erbjudit Iran utökat samarbete
på ett antal områden, däribland civil kärnkraft, om man genom
förhandlingar kan enas om en långsiktig lösning av situationen. FNresolutionerna uppmanar Iran att ta fasta på detta erbjudande. Sverige
och EU betonar Irans skyldighet att efterleva säkerhetsrådets
resolutioner och uppmanar Iran att hörsamma IAEA:s krav. Detta
innebär bland annat att Iran bör visa all den öppenhet och ge allt det
tillträde som IAEA behöver för att kunna besvara utestående frågor
kring Irans kärntekniska anläggningar och program.

Sverige och EU står bakom kraven att Nordkorea måste avveckla sitt
kärnvapen- respektive robotprogram på ett fullständigt, verifierbart
och oåterkalleligt sätt, såsom fastställts i FN:s säkerhetsråds
resolutioner 1718 och 1874. Det gemensamma målet som uttalades av
deltagarna i sexpartssamtalen i september 2005, i vilket Nordkorea går
med på en avveckling, måste genomföras.
	

 ▪	

 Om internationella sanktioner på UD:s webbplats

Nordkorea
Nordkorea aviserade i januari 2003 som första och hittills enda land
sitt utträde från ickespridningsfördraget (NPT). Ansträngningar att på
diplomatisk väg lösa den nukleära frågan med Nordkorea inleddes i
augusti 2003 inom ramen för de så kallade sexpartssamtalen, där
Nordkorea, Sydkorea, Kina, USA, Japan och Ryssland deltar.
I oktober 2006 genomförde Nordkorea en kärnsprängning, vilket
fördömdes av det internationella samfundet. Detta ledde till att FN:s
säkerhetsråd antog resolution 1718, vilken innehåller sanktioner mot
Nordkorea och ålägger Nordkorea att avveckla kärnvapenprogrammet

EU:s arbete för nedrustning och icke-spridning
Inom EU råder generellt samsyn i de grundläggande frågorna på
nedrustnings- och icke-spridningsområdet, även om det finns en
naturlig skiljelinje genom det faktum att två EU-länder innehar
kärnvapen. I samband med FN:s generalförsamlings första utskott,
mötena i NPT-cykeln, IAEA:s generalkonferens och styrelsemöten,
liksom vid översynskonferenser och statspartsmöten för de
internationella konventionerna på området, brukar EU-medlemmarna
ställa sig bakom gemensamma EU-anföranden. EU:s gemensamma
politik vad gäller nedrustning och icke-spridning bygger på de EUstrategier, rådsslutsatser och andra beslut som antagits de senaste åren.
EU antog 2003 en strategi mot spridning av massförstörelsevapen.
Strategin genomförs bland annat genom att bidrag ges till

organisationer och projekt som behandlar området. Dessutom
inkluderas en så kallad icke-spridningsklausul i samtliga
samarbetsavtal mellan EU och tredje länder.
År 2008 antog EU:s stats- och regeringschefer en deklaration om
stärkandet av internationell säkerhet, med särskilt fokus på frågor
relaterade till nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen
samt förebyggande av terrorism. I deklarationen uttalas bl.a. stöd för
en global minskning av världens kärnvapenarsenaler i enlighet med
artikel VI i NPT, att alla stater ansluter sig till provstoppsavtalet
CTBT, att förhandlingar inleds om ett avtal om förbud mot
framställning av klyvbart material för vapenändamål (FMCT) och att
de stater som har taktiska kärnvapen inkluderar dessa i
förhandlingsprocesserna för rustningskontroll och nedrustning.
Samma år antog EU rådsslutsatser om multilaterala
kärnbränslegarantier, där det bland annat anges att EU planerar att ge
ett bidrag om upp till 25 miljoner euro till inrättandet av en
kärnbränslebank under IAEA:s kontroll.
2008 antog EU även rådsslutsatser om en uppförandekod i rymden.
Uppförandekoden utgör ett förslag som EU konsulterar med andra
länder om. Arbetet är tänkt att resultera i en större internationell
diplomatisk konferens där intresserade länder kan skriva under
uppförandekoden.
Genomförandet av den EU-strategi som antogs 2005 innehållande en
handlingsplan för att bekämpa spridning av små och lätta vapen
(SALW) fortsätter. 2008 antog EU rådslutsatser om införandet av en
särskild SALW-klausul i internationella avtal mellan EU och tredje
länder (läs mer under SALW nedan).
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vapen (SALW)

Konventionen mot biologiska och toxiska vapen (BTWC)
År 1975 trädde konventionen mot biologiska och toxiska vapen (The
Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC) i kraft.
Konventionen syftar till att hindra utveckling, tillverkning och lagring
av biologiska vapen. De länder som anslutit sig till konventionen har
förbundit sig att inte utveckla eller producera mikrobiologiska eller
biologiska ämnen eller toxiner i typer eller kvantiteter som inte är
förenliga med fredliga avsikter. Denna typ av avgörelse har visat sig
vara BTWC:s största svårighet. Till skillnad från konventionen mot
kemiska vapen, som innehåller väl specificerade listor på ämnen som
är förbjudna, är ämnena berörda av BTWC till största delen ämnen
som kan användas till både bekämpning och spridning, av sjukdomar.
På grund av detta har det varit problematiskt att fastställa tydliga regler
och direktiv för rapportering och verifikation (inklusive inspektion).
Det tydligaste exemplet är 2001 då översynskonferensen (som
genomförs vart femte år) kollapsade p.g.a. svårigheter att komma
överens om en verifikationsmekanism.
Den senaste översynskonferensen ägde rum i december 2011. Viktiga
frågor som diskuterades var översynen av systemet för rapportering,

konsultationer och verifikation. Dessutom diskuterades förbättringar i
det nationella genomförandet av konventionen liksom hur
anslutningen till konventionen bland världens länder kan förbättras.
	

 ▪	

 Konventionen mot biologiska och toxiska vapen (BTWC)
Konventionen mot kemiska vapen (CWC)
Konventionen om förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och
användning av kemiska vapen (Chemical Weapons Convention, CWC)
trädde i kraft 1997. Efter nästan 20 års förhandlingar inom
Nedrustningskonferensen (Conference on Disarmament, CD) i Genève
lyckades man 1992 för första gången komma överens om en
konvention som helt förbjuder en viss typ av massförstörelsevapen.
Konventionen förbjuder kemiska vapen men innehåller stöd för fredlig
användning av kemiska produkter. Konventionen innefattar även
bistånd till länder som hotas eller attackeras av kemiska vapen.
Konventionens organisation (Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons, OPCW) har sitt säte i Haag.
CWC reglerar vilka kemiska vapen som förbjuds, och de anslutna
länderna hade fram till 2007 (med en möjlig förlängning till 2012) på
sig att förstöra alla lager med dessa vapen. OPCW genomför med
hjälp av sitt tekniska sekretariat och sina inspektörer ett stort antal
inspektioner varje år för att tillse att konventionen efterlevs. Ett antal
länder (främst USA och Ryssland) har inte hunnit förstöra hela sina
lager med kemiska vapen heller till 2012. Beslut har fattats om att de
ska slutföra destruktionen på så kort tid som möjligt.
	

 ▪	

 Konventionen mot kemiska vapen (CWC)
Små och lätta vapen (SALW)
Det internationella arbetet för att begränsa mängden och spridningen
av små och lätta vapen (SALW) är främst inriktat på att genomföra det

handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om illegal handel
med små och lätta vapen år 2001. Syftet med programmet är att
förebygga och bekämpa all olaglig handel av dessa vapen.
Den senaste översynskonferensen som hölls i månadsskiftet augustiseptember 2012, bekräftade att arbetet med att genomföra programmet
ska fortsätta.
Även inom EU baseras arbetet om SALW på en handlingsplan som
syftar till att bekämpa den destabiliserande anhopningen och
spridningen av små och lätta vapen, vilken antogs i december 2005.
Enligt ett beslut år 2008 skall också alla avtal som EU numera ingår
med tredje land innehålla en så kallad SALW-klausul, d.v.s. en
bestämmelse som förpliktigar avtalsparterna att följa existerande
internationella överenskommelser om motarbetande av olaglig handel
och spridning av SALW.
På det praktiska planet bedrivs en omfattande biståndsverksamhet,
både bilateralt och multilateralt, av bland andra EU, för att motverka
och minska den olagliga spridningen av små och lätta vapen.
	

 ▪	

 EU:s handlingsplan om små och lätta vapen (SALW)
	

 ▪	

 FN:s handlingsplan om små och lätta vapen (SALW)
Konventionen om särskilt inhumana vapen (CCW)
1980 års konvention om konventionella vapen ("Convention on
Certain Conventional Weapons", CCW) är en viktig del av den
internationella humanitära rätten. Konventionen reglerar eller
förbjuder användningen av olika vapentyper, däribland brandvapen,
permanent förblindande laservapen, minor och andra explosiva
lämningar av krig. Sverige har deltagit aktivt i förhandlingarna om ett
särskilt protokoll om klusterammunition inom ramen för CCW. Att

man inte lyckades enas om ett klusterprotokoll vid slutförhandlingarna
i Genève 2011 är särskilt beklagligt då detta skulle ha införlivat de
länder med störst tillverkning och innehav av klusterammunition i ett
gemensamt regelverk.
	

 ▪	

 Konventionen om konventionella vapen (CCW)
Ottawakonventionen om förbud mot minor
Ottawakonventionen ("Mine Ban Treaty", MBT) trädde i kraft 1999.
Konventionens huvudsyfte är ett absolut förbud mot användning,
utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av
antipersonella minor. Befintliga lager av sådana minor ska alltså
förstöras. Konventionen gör undantag för ett antal minor som får
behållas för träningssyften och teknologiutveckling för minröjning.
Konventionen syftar även till att säkerställa röjningen av minfält,
erbjuda stöd till min-offer och bidra till förstöringen av lagrade minor.
Sverige och EU ger omfattande bistånd till manhantering.
Sedan konventionen trädde i kraft har stora framsteg gjorts mot en
värld fri från antipersonella minor. De flesta anslutna stater har förstört
sina lager av minor, stora områden har röjts och antalet människor som
drabbas av minor har minskat över åren. Trots detta drabbas
fortfarande många. Ett antal länder har ännu inte lyckats fullfölja sina
åtaganden att röja minerade områden. Flera länder med stora innehav
av minor står fortfarande utanför konventionen. Vid en
översynskonferens i Cartagena, Colombia, i slutet av 2009 enades
parterna till konventionen om en deklaration och en aktionsplan för de
närmaste fem åren. I aktionsplanen läggs särskild vikt vid
konventionens humanitära aspekter och stödet till dem som drabbats
av minor.
	

 ▪	

 Ottawakonventionen om förbud mot minor

Konventionen om klusterammunition (CCM)
Konventionen om klusterammunition (Convention on Cluster
Munitions, CCM) förhandlades fram inom ramen för den så kallade
Osloprocessen. Överenskommelse om en konventionstext nåddes vid
ett möte i Dublin 2008. Konventionen innehåller ett förbud mot att
använda, utveckla, tillverka, anskaffa, lagra, behålla eller överföra
klusterammunition. Den har också regler för lagring och förstöring,
röjning, stöd till offer för klusterammunition samt om internationellt
samarbete och bistånd. Sverige skrev under konventionen i december
2008 och ratificerade den 23 april 2012. Konventionen trädde för
Sveriges del i kraft den 1 oktober 2012. Sanna dag trädde en ny lag om
straff för olovlig befattning med klusterammunition i kraft. Sveriges
bistånd till minhantering omfattar även klusterammunition.
	

 ▪	

 Konventionen om klusterammunition (CCM)
	

 ▪	

 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
(Regeringens proposition)
Andra aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor:
Nya START
Ryssland och USA påbörjade under våren 2009 förhandlingar om att
ersätta START1-avtalet (the Strategic Arms Reduction Treaty) som
löpte ut i december 2009. Avtalet sätter tak för hur många
kärnvapenstridsspetsar länderna får besitta och är det största
rustningskontroll avtalet som hittills ingåtts mellan två stater.
Förhandlingarna om ett uppföljningsavtal, Nya START, slutfördes
under våren 2010. Avtalet begränsar antalet beredskapslagda
stridsspetsar ytterligare. Nya START undertecknades i Prag den 8 april
2010 och efter ratificeringar av båda länderna trädde avtalet i kraft den
5 februari 2011.
	

 ▪	

 Det nya START-avtalet
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Det nya START-avtalet träder i kraft
Artikel av utrikesminister Carl Bildt: Viktigt steg mot
kärnvapenfri värld

Taktiska kärnvapen
Sverige har även ett intresse för fortsatta rustningskontrollåtgärder vad
gäller s.k. sub-strategiska eller taktiska kärnvapen (mindre kraftfulla
än vanliga kärnvapen). I februari 2010 publicerade utrikesminister
Carl Bildt tillsammans med Polens utrikesminister Radek Sikorski en
artikel i the International Herald Tribune om taktiska kärnvapen. I
artikeln uppmanas Ryssland och USA att vidta åtgärder för att
reducera taktiska kärnvapen i Europa.
	

 ▪	

 Artikel av utrikesminister Bildt och Polens utrikesminister
Sikorski om taktiska kärnvapen i februari 2010
Toppmöte om nukleärt säkerhetsskydd
Under det toppmöte om nukleärt säkerhetsskydd (the Nuclear Security
Summit, NSS) som president Obama sammankallade 2010 i
Washington, berördes hanteringen och säkrandet av sårbart nukleärt
material (höganrikat uran och separerat plutonium) i syfte att förhindra
spridningen av ämnena och därmed motverka risken för nukleär
terrorism. Sverige var en av 47 inbjudna stater och representerades av
statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt.
Mötet blev en stor framgång och kunde presentera en viktig politisk
deklaration och ett antal konkreta åtgärder. Bland de viktigaste
åtgärderna var den amerikansk-ryska överenskommelsen om att
förstöra 34 ton plutonium vardera, de japansk-kinesiska åtagandena
om att skapa s.k. Centres of Excellence (institutioner som erbjuder
expertis och utbildning inom specifika områden till specialister) samt

löften från Kanada och Ukraina om att göra sig av med sitt
höganrikade uran. I mars 2012 hölls det påföljande toppmötet i Seoul,
Sydkorea, "2012 Seoul Nuclear Security Summit". Under
utrikesministers Carl Bildts anförande framfördes bland annat det
svenska stödet för det internationella arbetet för stärkandet av skyddet
av nukleärt material.
	

 ▪	

 Toppmöte om nukleärt säkerhetsskydd i april 2010
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 Sverige bidrar till det internationella samarbetet för nukleär
säkerhet och för att förhindra nukleär terrorism vid Nuclear
Security Summit
	

 ▪	

 Carl Bildts anförande vid Nuclear Security Summit
FN: nedrustningskonferens (CD)
FN:s nedrustningskonferens (Conference on Disarmament, CD) i
Genève, där Sverige är en av de 65 medlemmarna, är ett särskilt
multilateralt organ med uppgift att förhandla fram internationella
nedrustnings- och rustningskontrollavtal. Efter framgångsrika
förhandlingar av bl.a. det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) och
förbudet mot kemiska vapen (CWC) sedan början och mitten av 1990talet har CD pga. långvariga motsättningar bland medlemsländerna
inte varit i stånd att kunna påbörja nya förhandlingar. Förhoppningar
om ett genombrott fanns när CD antog ett arbetsprogram för 2009 som
bland annat gav nya möjligheter att förhandla om ett avtal om förbud
mot framställningen av klyvbart material för vapenändamål (the
Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT). 2009 års arbetsprogram kunde
tyvärr aldrig genomföras och därefter har det inte varit möjligt att enas
om ett nytt arbetsprogram. I syftet att försöka motverka låsningarna i
CD har FN:s generalsekreterare (UNSG) Ban Ki-moon tagit initiativ
till att försöka revitalisera nedrustningskonferensens arbete, bl.a. i
form av ett särskilt högnivåmöte vilket ägde rum i september 2010,
vilket följdes upp med en debatt i Generalförsamlingen i juli 2011.

CD:s framtida roll, och hur frågornas på dess agenda ska hanteras, är
föremål för en fortsatt intensiv debatt.
	

 ▪	

 Conference on Disarmament (CD)
Multilaterala ansatser till kärnbränslecykeln (MNA)
Multilaterala ansatser till kärnbränslecykeln (Multilateral Nuclear
Approaches, MNA) syftar till att finna multilaterala lösningar på de
olika delarna av kärnbränslecykeln för att stater som vill utveckla
kärnkraft, men inte utveckla egen kapacitet inom hela
kärnbränslecykeln, ska kunna finna säker tillgång på den
internationella marknaden för anskaffning av bränsle för de egna
reaktorerna. Vissa delar av kärnbränslecykeln (främst anrikning av
uran och upparbetning av plutonium) är känsliga ur ett
spridningsperspektiv och skulle kunna användas för annat än civila
syften. Det är därför av intresse att försöka begränsa spridningen av
dessa i så stor utsträckning som möjligt.
År 2009 fattade IAEA:s styrelse beslut om inrättande av en
reservkärnbränslebank i Angarsk i Ryssland, i enlighet med ett ryskt
förslag. 2010 fattade styrelsen beslut om att inrätta en internationell
kärnbränslebank under IAEA:s kontroll i enlighet med ett förslag från
the Nuclear Threat Initiative (NTI), finansierat av NTI, USA, EU,
Norge, Förenade Arabemiraten och Kuwait. Sverige har aktivt stött
inrättandet av en sådan bank. Därtill fattade IAEA:s styrelse i mars
2011 ett beslut om ett bilateralt modellavtal om kärnbränslegarantier,
på initiativ av EU, Ryssland, USA och Norge.
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 Multilateral Nuclear Approaches (MNA)
FN-resolution 1540: Icke-statliga aktörer
Att förhindra att terroristgrupper eller andra icke-statliga aktörer
kommer i besittning av massförstörelsevapen är en central aspekt av

FN:s förebyggande arbete. FN:s säkerhetsråd antog 2004 resolution
1540, vilken anger ett antal åtgärder som alla stater ska vidta på detta
område. Resolutionen syftar till att förhindra att icke-statliga aktörer
får tillgång till produkter som skulle kunna användas för tillverkning
av massförstörelsevapen. Uppföljande resolutioner har antagits av
säkerhetsrådet i april 2006 (resolution 1673), i april 2008 (resolution
1810) och i april 2011 (resolution 1977).
I resolution 1540 slås fast att alla stater ska upprätta nationella
kontroller i syfte att förhindra spridningen av ovannämnda produkter.
Säkerhetsrådet har upprättat den så kallade 1540-kommittén med
uppgift att rapportera till rådet om resolutionens genomförande. Alla
FN:s medlemsländer har uppmanats att informera om steg de tagit
eller avser att ta för att genomföra resolutionen. Sverige har lämnat in
sina rapporter till kommittén.
EU har en gemensam åtgärd till stöd för resolutionen som bland annat
innebär att man anordnar seminarier i tredje länder. Syftet är att öka
medvetenheten om de krav resolutionen ställer samt stärka ländernas
administrativa kapacitet att självständigt genomföra sina åtaganden.
	

 ▪	

 1540-kommitténs webbplats
	

 ▪	

 EU:s åtgärd till stöd för resolution 1540
Proliferation Security Initiative (PSI)
Det samarbete för konkreta insatser mot spridningen av
massförstörelsevapen som presenterades av en grupp stater i Krakow
2004, Proliferation Security Initiative (PSI), är ett viktigt komplement
till det multilaterala regelverket och exportkontrollen. Sverige och EU
stödjer initiativet och söker, till exempel genom deltagande i övningar,
bidra till att det upprätthållas så bra som möjligt. Idag har mer än 90
stater anslutit sig till samarbetet.
	

 ▪	

 Proliferation Security Initiative

Internationella sanktioner
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Har inte undermenyer
Riktade sanktioner och breda
Har inte undermenyer
FN- och EU-sanktioner
Har inte undermenyer
Sanktioner i utveckling
Har inte undermenyer
Ansvariga svenska myndigheter
Sanktioner mot Afghanistan
Sanktioner mot Egypten
Sanktioner mot Elfenbenskusten
Sanktioner mot Eritrea
Sanktioner mot Guinea-Bissau
Sanktioner mot Guinea (Conacry)
Sanktioner mot Irak
Sanktioner mot Iran
Sanktioner mot f d Jugoslavien
Sanktioner mot Demokratiska republiken Kongo
Sanktioner mot Libanon
Sanktioner mot Liberia
Sanktioner mot Libyen
Sanktioner mot Myanmar (Burma)
Sanktioner mot Nordkorea
Sanktioner mot Somalia
Sanktioner mot Sudan

	

 	

Sanktioner mot Sydsudan
	

 	

Sanktioner mot Syrien
	

 	

Sanktioner mot regionen Transnistrien i Moldavien
	

 	

Sanktioner mot Tunisien
	

 	

Sanktioner mot Vitryssland
	

 	

Sanktioner mot Zimbabwe
	

 	

Sanktioner mot terrorism
Sveriges officiella webbplats
Detta är Sveriges officiella webbplats om internationella sanktioner
med information om vilka sanktioner som finns och vilka svenska
myndigheter som har utsetts att fullgöra olika uppgifter enligt EU:s
förordningar om sanktioner. Informationen uppdateras löpande, men
för att kontrollera vad som gäller i dagsläget bör kontakt tas med
ansvarig geografisk enhet på Utrikesdepartementet.
Sweden's official web-site
This is Sweden's official web-site on international sanctions presenting
information about what sanctions are in place and what Swedish
authorities are competent to perform different tasks according to EU
sanctions regulations. The English version can be reached to the right.
Please note that the information presented in English may not be as
fully up-dated. To check the latest information, please contact the
relevant geographical department of the Ministry for Foreign Affairs.
Här presenteras internationella sanktioner, hur och varför de
tillkommer och vilka sorters sanktioner som vanligen förekommer.
Dessutom finns information med kontaktuppgifter för de myndigheter
som vanligen har vissa uppgifter i förhållande till sanktionerna.
Under rubrikerna till vänster finns beskrivningar av sanktioner mot en
viss stat eller av en viss typ av sanktion, samt vilken eller vilka

svenska myndigheter som i just det fallet ansvarar för frågor om
sanktionerna, t ex dispenser. I anslutning till beskrivningarna finns
länkar till dokument från FN eller EU som närmare föreskriver vad
som gäller.
Vad är sanktioner och varför används sådana?
Sanktioner är ett värdefullt instrument för internationella
ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och
mänskliga rättigheter. De utgör tvångsåtgärder som kompletterar
stödjande åtgärder inom diplomati och bistånd med samma mål.
Sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en
stat, en grupp eller dess ledare genom ett kollektivt beslut av andra
stater. Detta sker för att det internationella samfundet på fredlig väg
vill försöka påverka statens, gruppens eller individens beteende genom
olika ekonomiska och politiska åtgärder. Det kan till exempel röra sig
om att ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och
säkerhet, att kyla ned en konflikt inom ett land, att förmå en stat att
upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter eller
att försöka få staten att ansluta sig till vissa demokratiska principer.
Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att
vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot
dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade
och att ses över regelbundet i ljuset av utvecklingen. När målet för
dem är uppnått ska de avvecklas.
Ansvariga enheter på Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik samordnar den
svenska sanktionspolitiken.
För frågor om det finns sanktioner mot ett visst land och vilka
sanktioner det kan röra sig om vänder man sig bäst till den geografiska

enhet på UD som ansvarar för den regionen.
När det gäller en viss aspekt av tillämpningen av sanktioner mot något
land bör ansvarig svensk myndighet som anges i just det fallet
kontaktas. Mer information förekommer på myndigheternas hemsidor.
Kontakt Per Saland Ambassadör, sanktionssamordnare 08-405 50 82
epost till Per Saland
Relaterat
	

 	

Enheten för säkerhetspolitik (UD-SP)
	

 	

Geografiska enheter
Ladda ner
	

 	

EU och sanktioner (pdf 97 kB)
Externa länkar
	

 	

English version: International sanctions
	

 	

FN:s sanktionskommittéer
	

 	

FN:s webbplats, dokumentsök
	

 	

EEAS sanktionswebbplats

Budget och mål: UD
UD får medel över tre utgiftsområden i statsbudgeten.
	

 ▪	

 Internationell samverkan - utgiftsområde 5
	

 ▪	

 Internationellt utvecklingssamarbete inklusive
reformsamarbete i Östeuropa - utgiftsområde 7
	

 ▪	

 Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande utgiftsområde 24
Budget 2012	

 	

	

	

	

	

tusental kronor
Internationell samverkan	

	

	

	

2 023 930
Internationellt utvecklingssamarbete	

	

	

28 895 160
Reformsamarbete i Östeuropa	

	

	

1 311 663
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande	

458 493
Summ	

	

	

	

	

	

	

32 746 246
Målet för internationell samverkan är att säkerställa Sveriges intressen
i förbindelserna med andra länder.
Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att bidra till att
skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina
levnadsvillkor. Målet för reformsamarbetet i Östeuropa är stärkt
demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till
Europeiska unionen och dess värdegrunder.
Målen för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är Målet
för verksamhetsområdet Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande är högsta möjliga gradav frihandel, en effektiv
inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt
multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen
(WTO), ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen samt ökade
utländska investeringar i Sverige.

Relaterat
	

 	

Faktablad: Utrikesdepartementets delar av budgetpropositionen
2012
	

 	

Pressmeddelande: Regeringen föreslår höjda
exportkreditgarantier
	

 	

Internationellt utvecklingssamarbete
	

 	

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
	

 	

Faktablad 2011: Utrikesdepartementets förslag
	

 	

Faktablad: Budget 2010 - Utrikesdepartementets förslag
	

 	

Budgetprocessen

Folkrätt och mänskliga rättigheter
	

 	

	

 	

	

 	


Folkrätt
Mänskliga rättigheter
Friheten på nätet

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.
Utrikesdepartementet
Folkrätt
Folkrätten består av alla de internationella lagar och principer som
reglerar hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och
hur de får och inte får agera gentemot varandra. 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.
	

 ▪	

 Folkrätt
Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet
Mänskliga 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 respekten för dem. Regeringens arbete för
att främja de mänskliga rättigheterna genomsyrar de flesta nationella
politikområdena och utrikespolitikens alla delar.
	

 ▪	

 Mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet
Friheten på nätet
Friheten och säkerheten på Internet är en av de stora globala
framtidsfrågorna. Friheten på nätet är en prioritet för hela UD - genom
utrikespolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.
	

 ▪	

 Friheten på nätet
Arbetsmarknadsdepartementet
Mänskliga rättigheter i Sverige
Regeringens långsiktiga mål är att säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna i Sverige. Det innebär att de mänskliga
rättigheterna inte får kränkas. Svensk lagstiftning ska överensstämma
med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som
Sverige har anslutit sig till. Konventionerna ska följas på såväl
nationell som kommunal nivå.
	

 ▪	

 Mänskliga rättigheter i Sverige
Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Folkrätt
	

 	


Har inte undermenyer
Internationella överenskommelser och sedvanerätt
	

 	

Internationella överenskommelser (SÖ)
	

 	

Internationella domstolar
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.

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.
Relaterat
	

 	

Läs mer om humanitär rätt
	

 	

Läs mer om internationella domstolen, ICJ
	

 	

Läs mer om internationella brottmålsdomstolen, ICC
	

 	

Läs mer om Sverige och FN
	

 	

Skrivelse: mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
	

 	

Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell fredsoch säkerhetsfrämjande verksamhet

Den svenska termen folkrätt (från tyskans "Völkerrecht") motsvaras av
engelskans "public international law" respektive franskans "droit
international public".

Ladda ner
	

 	

Conference on International Terrorism and International Law
(pdf 43 kB)

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
tvistelösningsmekanismer på det internationella planet. En stor del av
regelverket handlar om hur stater skall samarbeta inom områden som
transport och kommunikation.

Externa länkar
	

 	

Besök FN:s audiovisuella folkrättsbibliotek

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 rättigheter
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Har inte undermenyer
Vad är mänskliga rättigheter?
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Mänskliga rättigheter i Sverige
Har inte undermenyer
FN:s råd för mänskliga rättigheter
Har inte undermenyer
Rapportering till rådet för mänskliga rättigheter

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
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 ▪	


" 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
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 ▪	


" 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

Friheten på nätet
	

	


	

	


Har inte undermenyer
De mänskliga rättigheterna gäller även på internet

Ansvarigt statsråd
Carl Bildt Utrikesminister
Hillevi Engström Biståndsminister
Ewa Björling Handels- och nordisk samarbetsminister
Ansvarigt departement Utrikesdepartementet
En av de stora globala framtidsfrågorna
Friheten och säkerheten på Internet är en av de stora globala
framtidsfrågorna. Friheten på nätet är en prioritet för hela UD - genom
utrikespolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.
Utrikesminister Carl Bildt har engagerat sig i den internationella
debatten för frihet på nätet. Biståndsminister Gunilla Carlsson har tagit
initiativ till att öka stödet till nätaktivister i en rad länder och
handelsminister Ewa Björling har tagit initiativ till att stärka dialogen
med företagen om internetfrihet.
Grundläggande för Sverige är att de fri- och rättigheter som gäller
offline också ska gälla online.
Nyheter om friheten på nätet
	

 ▪	

 Tal, 11 november 2013
The digital divide must be closed
	

 ▪	

 8 november 2013
Sverige höll anförande om cybersäkerhet - nätfrihet,
flerpartsmodell och internationell rätt betonas
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 ▪	


Pressmeddelande, 7 oktober 2013
Sverige nu medlem i nystartade "Alliance for Affordable
Internet"
20 juni 2013
Olof Ehrenkronas inledningstal vid EuroDIG 2013
Tal, 17 juni 2013
Tal av utrikesminister Carl Bildt på Digital Horizon
Pressmeddelande, 12 juni 2013
Carl Bildt talar vid Digital Horizons på KTH
Webbutsändning, 28 maj 2013
Diallo Abdoulaye at Stockholm Internet Forum
Webbutsändning, 28 maj 2013
Quitéria Guirengane at Stockholm Internet Forum
Webbutsändning, 28 maj 2013
Yoani Sánchez at Stockholm Internet Forum (with english
subtitles)
Webbutsändning, 24 maj 2013
Gunilla Carlsson at Stockholm Internet Forum
Alla nyheter om frihet på nätet

Stockholm Internet Forum 2013
Den 22-23 maj 2013 stod utrikesminister Carl Bildt värd för den andra
upplagan av Stockholm Internet Forum - SIF13. Liksom vid den första
konferensen - SIF12 - var temat frihet på nätet för global utveckling.

Utvidgningen
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Den fortsatta utvidgningen
Utvidgningarna 2004 och 2007
Har inte undermenyer
Milstolpar i EU:s utvidgning
Har inte undermenyer
Vägen till EU-medlemskap

EU:s utvidgning
Sveriges regering anser att en fortsatt utvidgning av EU bidrar på ett
avgörande vis till stabilitet, välstånd och demokrati i Europa. Det är
därför viktigt att kandidatländers framsteg i att närma sig EU enbart
baseras på hur de uppfyller de politiska, ekonomiska och rättsliga
kriterierna för medlemskap.
Den successiva utvidgningen av EU är en unikt framgångsrik process
som skapat möjlighet till fred och säkerhet i Europa samt politiska,
ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla inblandade länder.
Utvidgningen har medfört att unionen i dag består av över en halv
miljard människor, att den är världens största integrerade ekonomi (EU
står för cirka 25 procent av den globala produktionen och en femtedel
av världshandeln) och att demokrati, rättsstat och marknadsekonomi
förankrats i länder som nyligen levde under diktaturer.
Att hålla utvidgningen levande och därmed dörren till Europa öppen
för de länder i vår omnejd som aspirerar på medlemskap är en av
unionens främsta strategiska uppgifter.
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 utmaningar, inte minst
när det gäller att bekämpa internationell organiserad brottslighet och
människosmuggling eller miljöfrågan. Utvidgningen har till exempel
redan inneburit att betydande investeringar har gjorts för miljörening i
Öst- och Centraleuropa.
Närmande ska baseras på egna meriter
Möjligheten till EU-medlemskap är också en mycket bra motor för att
driva på reformer i kandidatländer och potentiella kandidatländer.
Därför är det viktigt att ett kandidatlands framsteg i att närma sig EU
enbart baserar sig på egna meriter - på hur landet uppfyller de
politiska, ekonomiska och rättsliga kriterierna för medlemskap. Andra
frågor ska inte påverka processen.
	

 ▪	

 Mer om kriterierna för medlemskap på EU-kommissionens
webbplats
Gemensam marknad för 450 miljoner och nya grannar
Sedan den 1 juli 2013 består EU av 28 medlemsländer. EU har därmed
vuxit från sex till 28 länder på drygt fyrtio år. Under det senaste
decenniets utvidgning, inte minst till länderna i öst- och centraleuropa,
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.
	

 ▪	

 Den inre marknaden
Utvidgningen fortsätter
Utvidgningen till nya länder i främst sydöstra Europa innebär att EU:s
gränser flyttas och unionen får nya grannar. Det ger ökade möjligheter

till nära kontakter och samarbete med fler länder. Med fler medlemmar
kan EU också spela en viktigare roll inom utrikespolitik, bistånd och
handel. Unionen bidrar idag med omkring 60 procent av världens
samlade utvecklingsbistånd.
	

 ▪	

 Den fortsatta utvidgningen

Den fortsatta utvidgningen

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

	

 	


Aktuella möten i Rådet för utrikesfrågor

Den fortsatta utvidgningen av EU

	

 ▪	


Enligt EU:s fördrag får varje europeisk stat ansöka om att bli medlem
av unionen.

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Övergripande mål för utvecklingssamarbetet från 2015 4
december 2013
Försvarsindustrins villkor uppe till diskussion 19 november
2013
Diskussioner om det allvarliga läget i Syrien 19 november
2013
EU:s utrikesministrar diskuterade Östliga partnerskapet 21
oktober 2013
EU och Kanada överens om innehåll i nytt frihandelsavtal 18
oktober 2013

Relaterat
	

 	

Större frågor i EU-arbetet 2013
	

 	

Läs mer om arbetet i EU
Externa länkar
	

 	

Läs mer om utvidgningen på EU:s gemensamma webbplats
	

 	

Läs mer om utvidgningen på EU-kommissionens webbplats

	

 	

	

 	


	

 	


Har inte undermenyer
Turkiet
Har inte undermenyer
Kroatien
Har inte undermenyer
Makedonien
Har inte undermenyer
Montenegro

För att ett land ska kunna bli medlem i EU måste ett antal krav
uppfyllas (de så kallade Köpenhamnskriterierna). Dessa anger att
landet i fråga måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati,
rättsstatens principer, mänskliga rättigheter samt skydd för minoriteter.
Därtill ställs krav på att landet är en fungerande marknadsekonomi
samt har förmåga att anta och implementera EU:s regelverk (acquis)
Externa länkar
	

 	

Läs mer om utvidgningen på EU:s gemensamma webbplats
	

 	

Läs mer om utvidgningen på EU-kommissionens webbplats

Utvidgningarna 2004 och 2007

Milstolpar i EU:s utvidgning

	

 	


Nya länders anslutning till EU har skett gradvis över en längre tid. EU
har hjälpt till i förberedelserna utifrån en särskild strategi för
utvidgningen. Strategin består av tre sammanflätade delar:
Europaavtal, partnerskap för anslutning och ekonomiskt stöd. EU har
utvidgats i olika etapper - se faktaruta om EU:s tidigare utvidgningar
längst ner.

Har inte undermenyer
Utvidgningen 2007
	

 	

Har inte undermenyer
Utvidgningen 2004
I maj 2004 utvidgades EU med tio nya medlemsländer; Estland,
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien
och Tjeckien, en historisk händelse som firades i hela Europa. I januari
2007 utvidgades EU med ytterligare två länder, Bulgarien och
Rumänien.
Ett utvidgat EU med 27 medlemsländer har inneburit
strukturförändringar i Europa. Stora reformansträngningar hjälper till
att förstärka marknadsekonomin, utveckla demokrati, lag och ordning,
respekt för mänskliga rättigheter och bidrar till att lösa eventuella
konflikter med grannländer. Länderna inom EU har ett nära och
regelbundet samarbete och eventuella meningsskiljaktigheter ska inte
lösas med våld. Denna princip för fred kallas för EU:s inre säkerhet.

Europaavtalen är ett slags associeringsavtal som syftar till ökat
tillträde till EU:s inre marknad. När ett land har ansökt om
medlemskap så ingås ett partnerskap som bildar ramen för hur EU och
respektive kandidatland ska samverka och vilka reformer som behövs.
Ekonomiskt stöd har getts via olika program och särskilda bidrag.
Nedan följer en kronologisk beskrivning i form av milstolpar, av de
nya medlemsländernas och kandidatländernas väg mot medlemskap i
EU.

Genom utvidgningen är det lättare för EU att gemensamt angripa
problem som miljöförstöring och organiserad brottslighet. För svensk
del bidrar till exempel Polens och de baltiska ländernas EUmedlemskap till ökad stabilitet och utveckling i Östersjöområdet.

1964: Turkiet ingår associeringsavtal med EG. Avtalet omfattar ett
ramverk för politisk dialog och handel mellan EES och Turkiet.

Utvidgningen stärker dessutom Europas inflytande i världen. Med 27
medlemsländer istället för 15 väger EU tyngre i internationella
sammanhang och spelar en mer aktiv roll.

1972: Cypern ingår associeringsavtal med EG.
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1988: Ungern är det första centraleuropeiska land som undertecknar ett
handels- och samarbetsavtal med EES. Flera andra länder följer efter.

1970: Malta ingår associeringsavtal med EG.

1987: Turkiet ansöker om medlemskap i EG.

1989-1990: Muren som delat Europa i väst och öst faller. Länderna i
det forna östblocket kan börja närma sig resten av Europa.

EES etablerar PHARE-programmet för att stödja reformprocesser i
Centraleuropa genom att finansiera olika projekt. Sedan dess har
PHARE-programmet varit det viktigaste programmet för
kandidatländernas förberedelser för EU-medlemskap.
1990: Cypern och Malta ansöker om medlemskap i EG.
1990: Ungern och Polen ingår Europaavtal med EG, som inriktas på
deras eventuella medlemskap i den framtida unionen.
Köpenhamn, juni 1993: Europeiska rådet, som består av EU-ländernas
stats- och regeringschefer, fattar beslut om vilka villkor som gäller för
att ett land skall kunna bli medlem i EU, de så kallade
Köpenhamnskriterierna.
1993: Bulgarien, Tjeckien, Rumänien och Slovenien ingår Europaavtal
med EU.
1994: EU-länderna kommer överens om en föranslutningsstrategi för
att förbereda de centraleuropeiska länderna för EU-medlemskap.
Polen och Ungern ansöker om medlemskap i EU
1995: Estland, Lettland och Litauen ingår Europaavtal med EU, som
inriktas på deras eventuella medlemskap i unionen.
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovakien
ansöker om medlemskap i EU.
1996: Tjeckien ansöker om medlemskap i EU.
Slovenien ingår Europaavtal med EU och ansöker om medlemskap i
EU.

Luxemburg, december 1997: Europeiska rådet beslutar att Cypern,
Estland, Polen, Tjeckien, Ungern och Slovenien kan inleda
medlemskapsförhandlingar, samt hur anslutningsprocessen ska gå till.
Helsingfors, december, 1999: Europeiska rådet ger klartecken för
övriga kandidatländer att inleda konkreta medlemskapsförhandlingar.
Samtidigt erkänns Turkiet som kandidatland till EU-medlemskap.
Berlin, mars 1999: Europeiska rådet beslutar om det långsiktiga
finansiella perspektivet Agenda 2000 som bland annat lägger det
finansiella ramverket för utvidgningen fram till 2006.
Nice, december 2000: Europeiska rådet antar ett nytt fördrag som
innehåller de institutionella förändringar som anpassar EU för ett antal
nya medlemsstater.
Göteborg, juni 2001: Europeiska rådet fastställer att utvidgningen är
oåterkallelig och att de kandidatländer som är färdiga för anslutning
bör kunna slutföra förhandlingarna före utgången av 2002 och bli
medlemmar 2004.
Laeken, december 2001: Europeiska rådet antar ett strategidokument
för utvidgningen som innebär att alla kandidatländer förutom
Bulgarien, Rumänien och Turkiet kan vara färdiga för anslutning 2004.
Bryssel, oktober 2002: Europeiska rådet beslutar bland annat om
infasning av jordbruksstöd till nya EU-länder och fastställer att tio
länder kan ansluta sig 2004.
Köpenhamn, december 2002: Europeiska rådet avslutar
förhandlingarna om EU-medlemskap med tio kandidatländer. Cypern,
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern kan bli medlemmar i EU i maj 2004.

Rumänien och Bulgarien kan bli medlemmar år 2007 om de genomför
nödvändiga reformer inom bland annat det rättsliga området. Turkiet
kan få börja förhandla om medlemskap efter 2004.
Februari 2003: Kroatien ansöker om medlemskap i EU.
Aten, april 2003: De tio blivande medlemsstaterna undertecknar
anslutningsfördraget vid en högtidlig ceremoni i Aten i anslutning till
EU-toppmötet.
Bryssel, december 2003: Europeiska rådet välkomnar Bulgarien och
Rumänien som medlemmar i unionen från 1 januari 2007, om de är
redo.

Jugoslavien.
Mars 2005: När Kroatien inte kan bedömas samarbeta fullt ut med den
internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien skjuts
inledandet av anslutningsförhandlingarna upp tills dess att ett sådant
samarbete föreligger.
April 2005: Anslutningsfördraget som möjliggör Bulgarien och
Rumäniens anslutning undertecknas.
Oktober 2005: Turkiet och Kroatien inleder förhandlingar om EUmedlemskap.

Mars 2004: Makedonien (FYROM) ansöker om medlemskap i EU.

December 2005: Makedonien (FYROM) får kandidatlandsstatus utan
förhandlingsstart.

1 maj 2004: EU får tio nya medlemmar: Cypern, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Januari 2007: EU får två nya medlemsländer, Bulgarien och
Rumänien.

Bryssel, juni 2004: Kroatien får status som kandidatland.

December 2008: Montenegro lämnar in sin medlemskapsansökan

December 2004: Bulgarien och Rumänien avslutar formellt
medlemsskapsförhandlingarna i samband med en anslutningskonferens
den 14 december.

April 2009: Albanien lämnar in sin medlemskapsansökan.

Europeiska rådet fattar beslut om att inleda anslutningsförhandlingar
med Turkiet den 3 oktober 2005 förutsatt att sex lagar som
kommissionen identifierat har trätt i kraft samt att ett protokoll
undertecknats som anpassar tullunionen till att även omfatta EU:s tio
nya medlemsstater.

December 2009: Serbien lämnar in sin medlemskapsansökan.

Vidare beslutar Europeiska rådet att inleda anslutningsförhandlingar
med Kroatien den 17 mars 2005 förutsatt att landet bedöms samarbeta
fullt ut med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d.

Juli 2009: Island lämnar in sin medlemskapsansökan.

Februari 2010: Island erhåller kandidatlandsstatus.
Juli 2010: Island inleder medlemskapsförhandlingar.
December 2010: Montenegro ges kandidatlandsstatus utan
förhandlingsstart.
Juni 2011: Kroatiens tekniska medlemskapsförhandlingar avslutas.

Utvidgningen i historien
1952 - Föregångaren till EU och EES grundades Kol- och stålunionen
av Belgien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Luxemburg och (Väst)
Tyskland.
1973 - Danmark, Irland och Storbritannien anslöt sig.
1981 - Grekland anslöt sig
1986 - Portugal och Spanien anslöt sig
1995 - Finland, Sverige och Österrike anslöt sig
2004 - Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien och Ungern anslöt sig
2007 - Bulgarien och Rumänien ansluter sig

Vägen till EU-medlemskap
Villkor för EU-medlemskap
För att ett land ska kunna bli medlem i EU måste det uppfylla tre
villkor eller kriterier. Dessa villkor fastställdes vid ett toppmöte i
Köpenhamn 1993 och kallas därför för Köpenhamnskriterierna. De
innebär följande:
	

 ▪	


Politiskt måste landet vara en stabilt fungerande demokrati och
ett rättssamhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna
och garanterar skydd av minoriteter.
	

 ▪	

 Ekonomiskt måste landet ha en fungerande marknadsekonomi,
som klarar av att möta konkurrensen på EU:s gemensamma
marknad.
	

 ▪	

 Administrativt måste landet ha en infrastruktur med
myndigheter som kan tillämpa och övervaka EU:s
gemensamma regelverk.
Förmågan att uppfylla de politiska kriterierna om bland annat
demokrati och mänskliga rättigheter har varit och är avgörande för att
EU ska besluta om att inleda förhandlingar.
Förhandlingarna
Blivande EU-länder ska leva upp till samtliga krav som ställs i
fördragen samt fullt ut tillämpa och övervaka EU:s regler. Det första
steget i anslutningsprocessen är att gå igenom EU:s gemensamma
regelverk. När reglerna gås igenom med varje enskilt kandidatland
framgår vilka frågor som kan bli föremål för förhandlingar. Under
förhandlingarna kommer man överens om tidsbegränsade
övergångslösningar och ibland även undantag från de gemensamma
reglerna på områden där det bedöms som motiverat. Förhandlingar
förs på 35 politikområden, så kallade förhandlingskapitel. De 35
kapitlen täcker hela EU-samarbetet och alla EU:s regler. Den

grundläggande principen är att förhandlingarna inte avslutas förrän
parterna har kommit överens på samtliga områden.

underlätta investeringar i infrastruktur som till exempel vägar och
reningsverk.

Förhandlingar förs mellan EU:s medlemsländer och vart och ett av
kandidatländerna under ledning av det land som är ordförande i
ministerrådet. För varje kandidatland bildas en särskild
regeringskonferens. Mötena sker dels mellan utrikesministrarna, dels
mellan chefsförhandlarna.

Phare-programmet främjar ekonomiska och institutionella reformer
genom institutionsbyggande insatser. Många svenska myndigheter och
experter deltar i detta arbete.

Förhandlingen görs kapitel för kapitel. Inför det att ett nytt kapitel ska
förhandlas, enas de nuvarande medlemsstaterna om vad EU ska föreslå
det förhandlande kandidatlandet - en så kallad gemensam ståndpunkt.
På motsvarande sätt presenterar kandidatlandet sin ståndpunkt. Under
förhandlingarna fastställs på vilka villkor ett kandidatland ska anslutas
till EU. Många frågor av teknisk natur klaras ut på lägre nivå medan
andra kräver förhandlingar på politisk nivå.
EU-kommissionen bistår genom att ta fram underlag och förbereda
EU-sidans ståndpunkter. Kommissionen hjälper också
kandidatländerna, som rådgör med kommissionen om olika slags
tekniska frågor under förhandlingarna. Europaparlamentet får
information om de framsteg som görs i förhandlingarna.
Alla förhandlande länder ska ha samma chans att bli medlemmar
snabbt om de uppfyller EU:s krav. Varje kandidatland bedöms på sina
egna meriter. Framstegen i förhandlingarna måste gå hand i hand med
att kandidatländerna införlivar EU:s regelverk i sin egen lagstiftning
och ser till att reglerna efterlevs.
Stöd för förberedelser inför medlemskap
För att förbereda kandidatländer för EU-medlemskap löper särskilda
stödprogram parallellt med förhandlingarna. Detta så kallade
förmedlemskapsstöd är främst inriktat på att stärka myndigheter och

Förmedlemskapsstödet består utöver Phare-programmet av Ispaprogrammet som omfattar stödinsatser för infrastrukturprojekt på
miljö- och transportområdet samt Sapard-programmet som ger stöd till
landsbygdsutveckling och förbereder för nationellt genomförande av
EU:s program för utveckling av landsbygden i medlemsländerna.
Ett nytt sammanslaget förmedlemskapsstöd har tagits fram; Instrument
for Pre Accession Assistance (IPA). I det samlas alla existerande
stödprogram.
Uppföljning av framsteg i kandidatländerna
EU-kommissionen bedömer regelbundet hur kandidatländernas
förberedelser går, vilka framsteg de gjort på olika områden och vilka
åtgärder som återstår. Bedömningarna presenteras i särskilda
översynsrapporter. Rapporterna utarbetas regelbundet. Utifrån
rapporterna lägger kommissionen också fram sina förslag om hur
utvidgningen ska föras framåt.
EU anpassas till fler medlemsländer
För att EU ska kunna ta in nya medlemsländer måste EUinstitutionernas storlek och sammansättning anpassas till den nya,
större unionen. I Nice i december 2000 enades EU-ländernas
regeringar om nya regler för samarbetet i Europeiska unionen. Det så
kallade Nicefördraget innehåller bland annat en ny röstviktning i rådet,
en ny fördelning av platserna i Europaparlamentet och en ny
organisation för kommissionen.
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Krisberedskap
Under din resa
En viktig uppgift för UD och ambassaderna är att ge hjälp och råd till
svenskar som hamnar i en nödsituation under sin utlandsresa.
De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till
ambassaderna för hjälp är stöld av pass och reskassa, trafikolyckor och
sjukdom. I de flesta av de här situationerna är det viktigt att kontakta
sitt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt
pass, ge råd om hur man för över pengar från Sverige och vid behov ta
kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.
I vänstermenyn får du svar på vad vi kan hjälpa till med och vem som
kan få hjälp.
Läs gärna våra fiktiva fall om vad som kan hända på resan som bygger
på verkliga händelser. Berättelserna finns under länken "Det händer
inte mig".

Tänk på att bara ta med dina egna saker i bagaget när du passerar en
gräns och att alltid ha koll på ditt bagage!
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Frågor och svar om avrådan

Vad kan du få hjälp med?
Om du klickar på länkarna nedan hittar du mer information.
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Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
Om du tappar eller blir bestulen på ditt pass
Om du behöver pengar
Hemtransport av avliden
Bistånd inom Norden
Om du är orolig för våld eller förtryck i hederns namn
Om du grips av polis
Hjälp till brottsoffer

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
Blir du allvarligt sjuk eller skadad kan du få hjälp av ambassaden eller
konsulatet. Det kan röra sig om kontakter med anhöriga i Sverige,
läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där du befinner dig.
Du kan också få hjälp att komma i kontakt med försäkringsbolagens
larmcentraler, till exempel SOS-International, Euro-Alarm eller Nordic

Assistance. De kan ge aktiv hjälp genom att hålla direktkontakt med
sjukhus och läkare och arrangera sjuktransport med mera.
Euro-Alarm: +420 221 860 619 (Tjeckien)
SOS-International: +45 70 10 50 50 (Danmark)
Europ Assistance (f d Nordic Assistance): +46 8 58 77 17 00 (Sverige)
	

 ▪	

 Svenska ambassader och konsulat
	

 ▪	

 SOS International
	

 ▪	

 Euro Alarm
	

 ▪	

 Europ Assistance
Om du tappar eller blir bestulen på ditt pass
Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt svenska pass under
utlandsvistelsen, ska du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet
där du befinner dig. Där kan du få hjälp med att skaffa ett provisoriskt
pass. Det finns dock länder som inte tillåter in- eller genomresa på ett
provisoriskt pass. Vissa länder kräver visering i provisoriska pass. Om
du ska fortsätta din resa bör du därför kontakta ambassaden för det
land dit du ska resa, för att höra vad som gäller för provisoriska pass.
Du kan också ansöka om ett nytt ordinarie pass men det kan ta en
månad eller mer att få, eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige.
Kontrollera passet
Innan du reser utomlands bör du kontrollera att ditt pass är giltigt. Vid
resa inom Schengenområdet behöver man i regel inte visa upp sitt pass
när man passerar gränser. Du bör ändå alltid ta med ditt pass, eftersom
man inom Schengenområdet är skyldig att kunna styrka sin identitet
och nationalitet, för att bevisa att man har rätt att uppehålla sig i
området utan särskilt tillstånd. Från den 1 oktober 2005 kan svenska
medborgare få ett nationellt ID-kort, där medborgarskap framgår.

Kontrollera också att ditt pass är i gott skick inför utlandsresan. Du
kan komma att nekas inresa i annat land om ditt pass är skadat. Tänk
på att barnpass utan foto inte accepteras i alla länder.
	

 ▪	

 Läs om Schengen på EU-upplysningens webbplats
Om du behöver pengar
Om du behöver föra över pengar från Sverige
Det går snabbt och enkelt att föra över pengar från Sverige via till
exempel Western Union eller MoneyGram (finns hos Forex). En
anhörig eller vän betalar in det belopp du behöver, plus en avgift, till
något av företagens ombud i Sverige. Strax därefter kan du ta ut
pengarna hos agenten i landet där du befinner dig. Ombuden och
agenterna finns i butiker, tobaksaffärer, hotell och växlingskontor. De
är lätta att hitta och har generösa öppettider.
Du kan också få hjälp med överföring av pengar från ditt eget konto
via ambassaden. Du får då betala både bankens och UD:s avgift.
Om du är nödställd och behöver pengar för att resa hem, inte har
pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga eller vänner inte kan föra
över pengar till dig, kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet.
Du lämnar då uppgifter på referenspersoner som UD kan kontakta och
som kan betala in det belopp du behöver, plus en lagstadgad avgift (läs
mer nedan), till UD. Pengarna kommer sedan att betalas ut på
ambassaden i form av kontanter i lokal valuta eller i form av en biljett
hem, som ambassaden köpt.
Om du behöver ett tillfälligt lån
Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken
du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet
ekonomiskt, finns det i vissa fall möjlighet att få ett tillfälligt lån från

en svensk ambassad för hemresa. Men först måste du själv ha vidtagit
rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha
en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett
lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad
efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.
Bestämmelserna som reglerar avgifter för konsulärt bistånd finns i
Svensk författningssamling 1982:29 och heter Förordning om avgifter
för konsulärt bistånd, senast ändrad 2009:1041.
	

 ▪	

 Svenska ambassader och konsulat
	

 ▪	

 Western Union
	

 ▪	

 MoneyGram
	

 ▪	

 Money Contact
	

 ▪	

 24Exchange
Hemtransport av avliden
Om en svensk resenär avlider i utlandet är det antingen personens
försäkringsbolag eller de anhöriga som får betala kostnaden för
transport av kvarlevorna till Sverige. Ambassad/konsulat kan inte
bevilja lån för sådana kostnader men kan bistå med råd och
information.
Bistånd inom Norden
Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd
och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett
annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och
sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar
mot hjälpbehovet.

Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du
befinner dig, om du behöver hjälp.
	

 ▪	

 Nordisk konvention om socialt bistånd

fortlöpande informerade.
	

 ▪	

 Sveriges ambassader och konsulat
	

 ▪	

 Frihetsberövad utomlands

Om du är orolig för våld eller förtryck i hederns namn
Om du inför en utlandsresa är orolig för att bli illa behandlad av
hedersskäl, tvingad att stanna kvar i utlandet eller att bli gift mot din
vilja ska du ta kontakt med svenska myndigheter innan du reser. I vissa
länder erkänns inte ditt svenska medborgarskap och därmed kan
ambassadens, konsulatets och UD:s möjligheter att hjälpa vara
begränsade.
	

 ▪	

 Läs mer om hedersbrott utomlands
	

 ▪	

 Svenska kommuner och landstings webbplats
	

 ▪	

 Polisens webbplats

Hjälp till brottsoffer
Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen
på orten så snart du kan. Du bör också uppsöka läkare om du fått
skador (särskilt om du blivit våldtagen). Om det gäller ett våldsbrott
kan du behöva vittna i domstol. Då kan du behöva anlita ett så kallat
målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan hjälpa
dig att hitta en lämplig advokat. Kostnaderna för detta kan täckas av
din försäkring eller av rättssystemet i landet där brottet inträffat.

Om du grips av polis
Om du skulle gripas av polis misstänkt för att ha begått ett brott ska,
enligt Wienkonventionen som de flesta länder i världen har
undertecknat, en frihetsberövad underrättas om sin rätt att kontakta sitt
lands ambassad eller konsulat. Om du vill ha en sådan kontakt ska
ambassaden/konsulatet underrättas så snart som möjligt.
Ambassaden/konsulatet kommer att fråga dig om du vill att dina
anhöriga i Sverige ska informeras om din situation. Om du inte ger ett
sådant tillstånd, kan UD på grund av sekretess inte informera dina
anhöriga om ditt ärende. Om den frihetsberövade är omyndig är
huvudregeln att vårdnadshavarna underrättas.
Om du vill, kommer ambassaden att begära tillstånd att besöka dig.
Ambassaden följer också rättsprocessen, och kan hålla dina anhöriga

Det finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för
advokat på ambassaden innan du reser hem. Ambassaden kan också
försöka hjälpa dig att få kontakt med en stödperson om du behöver det.
Om du redan har åkt tillbaka till Sverige kan du ansöka om rättshjälp
hos Rättshjälpsmyndigheten (se länk nedan).
Den som utsatts för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning.
Information hittar du hos Brottsoffermyndigheten, som också bedriver
ett antal vittnesstödsprojekt (se länk nedan).
	

 ▪	

 Sveriges ambassader och konsulat
	

 ▪	

 Rättshjälpsmyndigheten
	

 ▪	

 Brottsoffermyndigheten
Externa länkar
	

 	

Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd

Vem kan få hjälp?

Var kan du få hjälp?

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Ambassader
Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga
länder i världen. I nästan hälften av dessa länder finns en svensk
ambassad. En viktig uppgift för ambassaderna är att på olika sätt
hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd. Storleken på
ambassaderna varierar mycket men det finns alltid svensktalande
personal.

Svensk medborgare som är bosatt i Sverige.
Flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.
I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i
Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands få hjälp.
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Reseinfo från Sveriges ambassader
Externa länkar
	

 	

facebook.com/UDresklar

Konsulat
I många länder finns också ett eller flera svenska konsulat. Även dessa
kan hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd.
På de större konsulaten, karriär- eller generalkonsulaten, finns personal
som talar svenska. Här kan man få samma hjälp som på ambassaderna.
Honorärkonsulat
De allra flesta konsulat är mindre och så kallade 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 och får
ingen lön från UD, utan bara ersättning för utgifter i tjänsten. Många
honorärkonsulat har inte svensktalande tjänstemän. Dessutom är
honorärkonsulatens öppettider begränsade.
Ett honorärkonsulat måste i många ärenden få tillstånd från närmast
överordnade ambassad eller karriärkonsulat för att kunna hjälpa en
nödställd resenär. Det innebär ofta att ärendena tar längre tid att
handlägga.
Andra EU-länders ambassader

Där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du i en
nödsituation vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands
ambassad eller konsulat för att få hjälp. Adresser och telefonnummer
till dessa finns i den lokala telefonkatalogen i landet du befinner dig i.
Du har rätt till hjälp och service på samma villkor som deras egna
medborgare. Vid behov kan de också utfärda tillfälliga resedokument
för att möjliggöra hemresa.

Pass och ID-kort

Relaterat
	

 	

Ambassader och konsulat

Inom Schengenområdet är man skyldig att kunna styrka både sin
identitet och sin nationalitet för att bevisa att man har rätt att uppehålla
sin inom området utan särskilt tillstånd.
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Sveriges ambassader på Sweden Abroad
	

 	

facebook.com/UDresklar

Pass och det nationella id-kortet är de enda giltiga handlingar som
styrker din identitet och medborgarskap. Körkort är inte en
resehandling.

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har en giltig
resehandling (pass- eller nationellt id-kort). Du behöver alltid pass,
eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Trots att
passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet måste
du kunna legitimera dig under utlandsvistelsen.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare men du
bör ändå ha med dig giltig legitimation, för att styrka din identitet.
Kontrollera att din resehandling är i gott skick inför utlandsresan. Du
kan komma att nekas inresa i ett annat land om din resehandling är
skadad.
Om du tappar bort eller blir bestulen på din resehandling under
utlandsvistelsen ska Du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet
där du befinner dig. Om du snabbt vill anmäla förlusten kan du också
kontakta Polisens kontaktcenter, tel +46 77 114 14 00 och göra en
förlustanmälan. Resehandlingen spärras då samtidigt som ingen
obehörig kan använda sig av den. På ambassaden eller konsulatet kan
du skaffa ett provisoriskt pass i A4-format som gäller endast för en
resa. Det finns dock vissa länder som inte tillåter in- eller genomresa
på ett provisoriskt pass, liksom att det kan krävas visering. Du bör

därför kontakta respektive lands ambassad dit du ska fortsätta resan för
att höra vad som gäller vid innehav av provisoriskt pass.
Du kan även ansöka om ett nytt ordinarie pass men det kan ta ett par
veckor att få eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige. Finns det
ingen svensk representation i landet kan en svensk medborgare få
hjälp av ett annat EU-lands representation.
Avgifter
Att söka resehandling utomlands är dyrare än i Sverige eftersom
omkostnaderna är större. Avgifterna regleras av en avgiftsförordning
som gäller från den 15 juli 2009.
Avgiften för resehandlingen betalas samtidigt som du ansöker om den.
Om du vill hämta det nya ordinarie passet eller id-kortet på en annan
ambassad än där du ansökt, eller på ett konsulat, tillkommer en extra
utlämningsavgift på 150:-.
Avgifter utomlands:
	

 ▪	

 Vanligt pass: 1400:	

 ▪	

 Provisoriskt pass: 1600:	

 ▪	

 Nationellt id-kort: 1400:Relaterat
	

 	

Läs mer om gränskontroll, ID-kort och pass
	

 	

UD INFO faktablad: Ansökan om pass och identitetskort
utanför Sverige
Ladda ner
	

 	

Avgiftsförordningen (pdf 99 kB)
	

 	

Nya avgifter för visumansökan 2007-01-01 (pdf 56 kB)
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Läs mer om det nationella ID-kortet

Behöver jag visum?
Visum för besök i annat land
Svenska medborgare behöver ibland ha visum för att besöka ett annat
land.
Kontakta landets ambassad/konsulat i Stockholm, om det finns, annars
på annan ort i Europa, eller din resebyrå för information om landets
viseringsregler i god tid innan du reser utomlands. UD svarar inte på
frågor om vilka länder som kräver visum vid inresa.
Adresser och telefonnummer till de utländska ambassaderna och
konsulaten i Sverige och på andra orter hittar du via länkarna:
- Diplomatlistan - kontaktuppgifter för utländska ambassader
- Konsulslistan - kontaktuppgifter för utländska konsulat
- Länkar till ambassader/konsulat vid landsidorna på UD:s webbplats
Visum för besök i Sverige
Utländska medborgare behöver ibland ha visum till Sverige.
Visum till Sverige söks på närmaste svenska ambassad. På vissa orter
där Sverige inte har någon ambassad representeras Sverige av en
annan Schengenambassad.
Justitiedepartementet ansvarar för de här frågorna. Mer information
hittar du under rubriken "Information om visering till Sverige" (visum)
i högerspalten.
Där hittar du också en förteckning över vilka länders eller territoriers
medborgare som behöver visum för inresa i Sverige.

Ansökningsblanketter och mer information
På de svenska ambassadernas webbplatser, www.swedenabroad.se,
hittar du detaljerad information om visum och blanketter.
På Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se hittar du
också detaljerad information om visum, arbets- och uppehållstillstånd
med mera. Här finns också blanketter och informationsblad på olika
språk.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Utrikesdepartementet
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Information om visering (visum) till Sverige
	

 	

Diplomatlistan - kontaktuppgifter för utländska ambassader
	

 	

Konsulslistan - kontaktuppgifter för utländska konsulat
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Kontaktinformation till ambassader/konsulat via landsidor på
UD:s webbplats

EU-samarbete om konsulära frågor och vid kris
Konsulärt samarbete inom EU
En EU-medborgare har rätt till konsulärt bistånd från ett annat
medlemslands ambassad eller konsulat i tredje land (utanför EU) om
det egna medlemslandet saknar representation.
Det konsulära samarbetet inom EU vilar på artikel 23 i fördraget om
EU:s funktionssätt. Bistånd kan ges bland annat i samband med
dödsfall eller frihetsberövande, till brottsoffer, vid allvarliga olycksfall
eller sjukdom och till nödställda personer.
I ett beslut i EU:s ministerråd den 19 december 1995 (95/553/EG)
upprättades en förteckning över fall där medlemsstaterna kan lämna
bistånd:
	

 ▪	

 bistånd i samband med gripande eller anhållande
	

 ▪	

 bistånd i samband med allvarlig olyckshändelse eller allvarlig
sjukdom
	

 ▪	

 bistånd till offer för våldsbrott
	

 ▪	

 bistånd i samband med dödsfall
	

 ▪	

 hjälp till nödställda unionsmedborgare
	

 ▪	

 hemsändning av nödställda unionsmedborgare
I beslutet anges att medborgarna också kan begära bistånd i andra
ärenden som ingår i den egna statens ansvarsområde.
I beslutet fastställs också rutiner för konsulärt ekonomiskt bistånd och
hur detta ska återbetalas.
Krisberedskap och krishantering ska stärkas
Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004 inledde EU-länderna
ett arbete med att utveckla och stärka samarbetet på det konsulära
området. Särskilt fokus riktades mot samarbetet på det konsulära krisoch katastrofområdet.

Nya samarbetsformer och verktyg har utvecklats, vilket innebär att
medlemsländerna nu kan arbeta i större transparens och mer
koordinerat i händelse av en större konsulär kris. Sverige välkomnar
denna utveckling. En viktig förutsättning för samarbetet är att det
också fortsatt kommer att bygga på frivillighet, mellanstatlighet och på
de resurser och förmågor som medlemsländerna själva skapar för att
möta nationella behov. Inga nya strukturer eller institutioner ska
skapas på EU-nivå.
Arbetsgruppen för konsulära frågor - COCON
Inom ministerrådet finns en arbetsgrupp för konsulära frågor
(COCON). Den består av representanter från medlemsstaternas
utrikesdepartement.
I fokus för arbetet står informations- och erfarenhetsutbyte, i syfte att
utarbeta god praxis och smidiga samarbetsformer i det dagliga
konsulära arbetet, liksom att vidareutveckla verktyg och rutiner för
samverkan i händelse av en större konsulär kris som drabbar EUmedborgare.
Arbetsgruppen har tagit fram riktlinjer för konsulärt bistånd till EUmedborgare i tredjeland Då det konsulära samarbetet bygger på
mellanstatlighet är riktlinjerna inte tvingande. Tyngdpunkten ligger på
vägledning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att
åstadkomma ett nära samarbete, också med kommissionens
delegationer. År 2008 antogs ytterligare riktlinjer som för att precisera
begreppet "tillgänglighet", dvs. hur långt avståndet ska vara till det
egna landets representation för att en EU-medborgare ska kunna vända
sig till ett annat EU-lands ambassad eller konsulat för bistånd.
Inom ramen för COCON har medlemsländerna också enats om
riktlinjer för ett s k Lead State-arrangemang, som innebär att en
medlemsstat, genom sin ambassad, tar på sig ansvaret för att samordna
beredskapsarbete och insatser vid en konsulär kris för EU-medborgare
i tredje land där få medlemsstater har ambassader.

Andra frågor som behandlas i COCON är t ex gemensamma konsulära
utbildningar, behandlingen av frihetsberövade EU-medborgare i
tredjeland, potentiella krishärdar i världen ("hot-spots"), beredskap
inför större evenemang som OS eller fotbolls-VM.
Arbetsgruppen har också ett gemensamt webbaserat Forum för utbyte
av information och reserekommendationer till olika länder. I händelse
av oroligheter eller kriser sker samråd i EU-gruppen avseende reseråd
och informationsutbyte om eventuella åtgärder.
Legal grund för samarbetet
Artikel 23 i fördraget om EU:s funktionssätt
"Varje unionsmedborgare skall inom ett tredje lands territorium, där
den medlemsstat i vilken han är medborgare inte är representerad, ha
rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära
myndigheter på samma villkor som medborgarna i den staten.
Medlemsstaterna ska komma överens om de inbördes regler som
behövs och inleda de internationella förhandlingar som krävs för att
säkerställa detta skydd."
Beslut 95/553/EG
Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 19
december 1995 om de diplomatiska och konsulära representationernas
bistånd till Europeiska unionens medborgare.
EU-kommissionens roll
EU-kommissionen saknar formell kompetens i konsulära frågor. Den
har en stödjande roll, framförallt på områden såsom information och
logistik vid olika arrangemang, såsom konsulära utbildningar och
seminarier.
Externa länkar
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EU-beslut om EU-medborgares rätt till bistånd vid diplomatisk
eller konsulär representation (95/553/EG)

Krisberedskap
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Generella regler vid evakuering

UD:s krisberedskap
Inom utrikesförvaltningen pågår löpande ett arbete för att säkra
handlingskraften i krislägen. Arbetet bedrivs både i UD och på svenska
ambassader och konsulat.
UD:s konsulära krisberedskap handläggs av en särskild grupp för
konsulära beredskapsfrågor i UD. Gruppen ingår i UD:s konsulära och
civilrättsliga enhet. I händelse av kris finns resursförstärkningar i form
av en stående konsulär beredskapsstyrka och en snabbinsatsstyrka.
UD:s jourverksamhet säkerställer att larm- och beslutsfunktioner
ständigt är bemannade. Samtliga utlandsmyndigheter har en förnyad
beredskapsplanering.
Grupp för konsulära beredskapsfrågor
Gruppen för konsulära beredskapsfrågor har till huvuduppgift att
utveckla och upprätthålla UD:s förmåga att hantera kriser på det
konsulära området. Gruppen arbetar bland annat med
omvärldsbevakning och hotbildsbedömning, reserekommendationer,
kartläggning av reseströmmar, beredskapsplanering, krisutrustning och
krislogistik.
Konsulär beredskapsstyrka
Den konsulära beredskapsstyrkan består av ca 30 medarbetare från
UD, som står i ständig beredskap att med kort varsel förstärka den
konsulära enhetens krisorganisation.

Snabbinsatsstyrka
Snabbinsatsstyrkan består av ca 40 UD-medarbetare som på kort
varsel kan sändas ut för att förstärka en utlandsmyndighet i ett
krisläge. Storleken och sammansättningen på den grupp som sänds ut
anpassas efter situationen. I insatsstyrkan ingår konsulära tjänstemän,
men även tjänstemän ansvariga för kommunikations- och IT-frågor.
Styrkan arbetar i fält tillsammans med en stödstyrka från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Konsulära stödjepunkter
Ett tjugotal utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har utsetts
till så kallade konsulära stödjepunkter. Syftet är att tjänstemän från
dessa ambassader snabbt ska kunna sättas in vid kriser i regionen som
de är verksamma i.
Beredskapsplanering för utlandsmyndigheterna
Beredskapsplaneringen för utlandsmyndigheterna innefattar alla slags
krissituationer. Beredskapsplanerna utarbetas på grundval av särskilda
hot- och riskbedömningar för extraordinära händelser. De innehåller
checklistor och enkla rutiner vid kris och har tagits fram i nära
samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.
Övningar och utbildning av personal
UD genomför löpande utbildningar och övningar för de tjänstemän
som ingår i den konsulära beredskapen. Dessa omfattar såväl konsulär
handläggning och krishantering som arbetsledning, ledarskap, säkerhet
och logistik.
UD:s snabbinsatsstyrka samövas med MSB:s stödstyrka.
Stödjepunkterna utbildas och övas genom ett särskilt samarbete med
MSB. Övriga utlandsmyndigheter genomför också krisövningar.
Jourverksamhet

Utanför ordinarie arbetstid ansvarar UD:s vakthavande för att larma
berörda befattningshavare. Både UD:s konsulära enhet (KC) och
kommunikationsenhet (KOM) har dygnet-runt-jourer. En chefsjour
säkerställer den operativa ledningen av departementet i allvarliga krisoch katastrofsituationer.
Samarbete med resebranschen
UD:s konsulära enhet har ett nära samarbete med reseföretagen och
dess branschorganisationer. Det är angeläget att UD tidigt får
information om nya resmål, antalet resenärer till dessa etc.

principerna frivillighet och mellanstatlighet, och omfattar i första hand
informationsutbyte i syfte att samordna de nationella resurserna och
krisinsatserna.
UD:s normala bemanning utanför kontorstid
Veckodagar från klockan 18 till 08 samt dygnet runt under veckoslut
och helger finns följande beredskap:
UD:s vakthavande - bevakar alla inkommande meddelanden och
vidarebefordrar informationen till berörd person eller enhet.

Försäkringsskydd vid resor är ett annat viktigt område. UD arbetar
med att fördjupa samarbetet med försäkringsbranschen kring denna
fråga.

UD:s konsulära jour - tar emot information om nödställda utomlands
och vidtar genast relevanta åtgärder.

Samverkan med andra aktörer
Ett nära samarbete har etablerats mellan UD och övriga delar av
Regeringskansliet samt med en rad myndigheter och andra aktörer i
syfte att stärka krisberedskap och krishanteringsförmåga.
Samordningen sker bland annat genom nätverksmöten och
gemensamma övningar. I händelse av större konsulär kris kan en
nationell samverkansgrupp inrättas för samordning av krisarbetet.

UD:s pressjour - tar emot och besvarar samtal från media i aktuella
UD-frågor.

Nordiskt samarbete och EU-samarbete
För att bättre kunna bemästra konsulära krissituationer har initiativ
tagits till ett stärkt nordiskt samarbete i fält. De nordiska
utrikesministrarna har beslutat om en rad åtgärder för att effektivisera
hjälpen till nordiska medborgare i en krissituation utomlands.
I en gemensam instruktion till de nordiska ambassaderna och
konsulaten uppmuntras de att utnyttja de samordningsfördelar som
finns lokalt när de gör sin beredskapsplanering. De rekommenderas
också att genomföra krisövningar på i första hand nordisk nivå.
Också inom EU finns sedan 2001 ett samarbete på det konsulära
området. Samarbetet vid konsulära krissituationer är baserat på

Samtliga dessa tre funktioner kan snabbt kalla in förstärkning när det
behövs.
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Hjälp till svenskar utomlands
	

 	

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Ladda ner
	

 	

Utrikesförvaltningens hantering av Libanonkrisen (pdf 240 kB)
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Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Europaplanering.

Ansvarsområden

(EU-minister och Europaplaneringsminister)

EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EUfrågorna inom Regeringskansliet.

Birgitta Ohlsson

	

 	


EU-minister
Statsrådsberedningen
	

 	

"EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter, i Europa och
övriga världen. Mindre än hälften av jordens befolkning lever i stater
där de får tycka, tänka och tro fritt. Unionen måste vara en stark och
modig röst för frihet, demokrati och rättsstatens principer."
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Horisontella EU-frågor
Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s
fördrag, översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande
EU-rättsliga frågor.
EU:s Östersjöstrategi
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra
strategin har nu påbörjats. Regeringens vision är att EU:s
Östersjöstrategi ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och
hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad
gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en
föregångsregion för hela EU.
EU:s tillväxtstrategi EU2020
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad
Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.
Möten i rådet för allmänna frågor
I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa
medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda
ministrar med ansvar för EU-frågor.
Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa
upp Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena,
liksom för att säkerställa samstämmighet och samordning
mellan de olika rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna
frågorna räknas även öppenhet och insyn i institutionernas
arbete.
Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och
demokratiminister.

EU
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Större frågor i EU-arbetet 2013	
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EU-representationen i Bryssel, 2 december 2013
Sikte på förbättrad industriell konkurrenskraft i EU
Ministrar i EU med ansvar för konkurrenskraft möts i Bryssel den 2-3
december. De förbereder då Europeiska rådet i februari som ska
fokusera på industrifrågor i Europa. Utöver det ska
forskningsministrarna enas om en budget för rymdprogrammet
Copernicus. Statssekreterarna Håkan Ekengren och Peter Honeth
representerar Sverige vid mötet.
	

 ▪	

 Artikel: Sikte på förbättrad industriell konkurrenskraft i EU
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet, 29 november 2013
EU sluter frihandelsavtal med Georgien och Moldavien
Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt deltog den 28-29 november i Östliga
Partnerskapets toppmöte i Vilnius. Vid toppmötet slöts frihandels- och
associeringsavtal med Moldavien och Georgien. Ett avtal ingicks med
Georgien för att underlätta deltagande i EU-ledda
krishanteringsinsatser liksom ett viseringsförenklingsavtal med
Azerbajdzjan. Ukraina meddelade före toppmötet att man avsåg ta en
paus i förhandlingarna med EU om ett frihandels- och
associeringsavtal, vilket gjorde att man inte kunde underteckna ett
sådant avtal.

	

 ▪	

	

 ▪	


Artikel: EU sluter frihandelsavtal med Georgien och
Moldavien
Mer om Östliga partnerskapet
Mer på litauiska EU-ordförandeskapets webbplats (engelska)

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet
Vill råda bot på lågt valdeltagande
Den 20 november besökte EU- och demokratiminister Birgitta
Ohlsson Umeå för det första i en serie dialogmöten inför
Europaparlamentsvalet. I filmen berättar hon om dialogmötena, EUfrågor och om regeringens satsningar för att öka deltagandet i valet till
Europaparlamentet.
	

 ▪	

 Artikel: EU-ministern: Rösta för att värna demokratiprojektet
EU
EU-representationen i Bryssel, 29 november 2013
Ministrar diskuterar inre telekommarknad i EU
En inre marknad för elektronisk kommunikation. Det är huvudämnet
då EU:s telekomministrar möts i Bryssel den 5 december för rådsmöte.
Dagordningen omfattar också transportfrågor. Infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd och It-och energiminister Anna-Karin Hatt
deltar i mötet.
	

 ▪	

 Artikel: Ministrar diskuterar inre telekommarknad i EU
EU-representationen i Bryssel, 27 november 2013
Ministrar diskuterade idrott på EU-möte
EU:s kultur- och idrottsministrar diskuterade goda styrelseformer inom
idrotten mot bakgrund av korruption och uppgjorda matcher. På
rådsmötet i Bryssel den 25-26 november diskuterades även
utbildningsfrågor. Utbildningsminister Jan Björklund och kultur- och
idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth deltog i mötet.

	

 ▪	


Artikel: Ministrar diskuterade idrott på EU-möte

EU-representationen i Bryssel, 28 november 2013
Framtidens rättspolitik på dagordningen
Den 5-6 december sammanträder rådet för inrikes- och rättspolitiska
frågor (RIF). Ett nytt arbetsprogram för den framtida inrikes- och
rättspolitiken kommer att diskuteras. Rådet kommer även fortsätta
diskussionerna om hur situationen för flyktingar i medelhavsområdet
kan förbättras. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister
Tobias Billström deltar vid mötet i Bryssel.
	

 ▪	

 Artikel: Framtidens rättspolitik på dagordningen
EU-representationen i Bryssel, 25 november 2013
Ministrar diskuterar mediefrihet och mediemångfald i EU
EU:s kulturministrar ska anta slutsatser om mediefrihet och pluralism
som bland annat rör förbättrad öppenhet kring medieägande och vikten
av skydd för journalister och källor. Utbildningsministrarna träffas
också på rådsmötet i Bryssel den 25-26 november. Sverige
representeras av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och
utbildningsminister Jan Björklund.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Kultur- och idrottsministern till EU-möte i
Bryssel
EU-representationen i Bryssel, 22 november 2013
Anders Ahnlid - ny chef på EU-representationen
Anders Ahnlid tillträdde som ny ständig representant vid den svenska
EU-representationen i Bryssel den 15 november. Han har arbetat inom
Utrikesdepartementet sedan 1987 och bland annat tjänstgjort som
utrikesråd för handelsfrågor och som chef vid den svenska OECD- och
Unesco-delegationen i Paris.
	

 ▪	

 Månadens EU-profil: Anders Ahnlid

EU-representationen i Bryssel, 19 november 2013
Tillväxtrapport presenterades på allmänna rådets möte
Tillväxt på arbetsmarknaden och mer konkurrenskraftiga
medlemsländer. Det var några av de punkter som stod på dagordningen
då allmänna rådet sammanträdde i Bryssel den 19 november. EUminister Birgitta Ohlsson deltog vid mötet.
	

 ▪	

 Artikel: Tillväxtrapport presenterades på allmänna rådets möte
EU-representationen i Bryssel, 19 november 2013
Försvarsindustrins villkor uppe till diskussion
EU:s försvarsministrar möttes den 19 november för att diskutera delar
av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt
försvarsmarknadsindustrin. Diskussionerna var en förberedelse inför
toppmötet i december då frågorna ska tas upp. Försvarsminister Karin
Enström deltog i mötet i Bryssel.
	

 ▪	

 Artikel: Försvarsindustrins villkor uppe till diskussion
Alla notiser
EU-tema: "Tillväxt & jobb"
EU-representationens temasida med artiklar och intervjuer.
Veckobrevet från Bryssel
EU-representationens nyhetsbrev är en sammanfattning av veckans
mest aktuella EU-frågor. Fokus ligger på arbetet i ministerrådet.
	

 ▪	

 Läs och prenumerera på EU-representationens nyhetsbrev
Underlag inför ministerrådsmöten
	

 ▪	

 26 november 2013
Kommenterad dagordning för rådets möte (rättsliga och inrikes
frågor) den 5-6 december 2013
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 ▪	

	

 ▪	


18 november 2013
Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur
och idrott, den 25-26 november 2013
13 november 2013
Kommenterad dagordning, Allmänna rådets möte den 19
november 2013
Alla kommenterade dagordningar

Senaste pressmeddelanden
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 28 november 2013
Gränsöverskridande informationsutbyte vid trafikbrott
	

 ▪	

 27 november 2013
EU- och demokratiministern besöker London
	

 ▪	

 25 november 2013
Bildt besöker EU:s smittskyddsmyndighet
	

 ▪	

 23 november 2013
Avslutade klimatförhandlingar i Warszawa
	

 ▪	

 21 november 2013
EU-ministern talar på organisation mot extremism i Berlin
EU-representationen i Bryssel
Kontaktinformation till EU-representationen, Regeringskansliets
förlängda arm i Bryssel.
Snabblänkar
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 Ministerrådet
	

 ▪	

 Europeiska rådet (toppmöten)
	

 ▪	

 Europaparlamentet
	

 ▪	

 Europeiska kommissionen
Litauens EU-ordförandeskap
Söker du arbete i EU?
Information om lön och anställningsvillkor, uttagningsprov, praktik
vid EU, kontaktinformation samt vilka lediga jobb vid EU:s
institutioner och organ som finns att söka.

Större frågor i EU-arbetet 2013
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Handel och fri rörlighet för ökad konkurrenskraft
Har inte undermenyer
Ekonomisk krishantering och EMU:s framtid
Har inte undermenyer
En ambitiös klimat- och energipolitik
Har inte undermenyer
Ett gemensamt ansvar inom asylpolitiken
Har inte undermenyer
EU som stark global aktör för fred och tillväxt

Regeringen
Handel och fri rörlighet för att öka EU:s konkurrenskraft
Sveriges regering ser en väl fungerande inre marknad, budgetdisciplin,
nationella strukturreformer och ökad frihandel som centrala delar i
arbetet med att öka EU:s konkurrenskraft. Viktiga åtgärder i detta
arbete är till exempel att stärka den inre digitala marknaden, ta bort
hinder för tjänsteföretag, stödja övergången till en resurseffektiv
ekonomi samt stimulera ett ökat deltagande bland kvinnor och äldre på
arbetsmarknaden.
	

 ▪	

 Handel och fri rörlighet för att öka EU:s konkurrenskraft
Regeringen
Ekonomisk krishantering och EMU:s framtid
Regeringens målsättning i den allvarliga ekonomiska och finansiella
situationen i Europa är att bidra till att alla EU-länder vidtar
nödvändiga åtgärder och infriar åtaganden samt att regelverk
respekteras. Regeringen verkar också för en välfungerande ekonomisk
och monetär union.

	

 ▪	


Ekonomisk krishantering och EMU:s framtid

Regeringen
En ambitiös klimat- och energipolitik med tydliga långsiktiga mål
För att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar utveckling
krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och energipolitik både
inom EU och i Sverige. Regeringen kommer fortsätta arbeta för att
förutsättningarna ska öka för att EU ska besluta om att minska
utsläppen med 30 procent till 2020. Inom energiområdet är det viktigt
att driva de frågor som har som syfte att förena hållbarhet,
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
	

 ▪	

 En ambitiös klimat- och energipolitik med tydliga långsiktiga
mål
Regeringen
Ett gemensamt ansvar inom asylpolitiken
Likvärdig tillämpning av det gemensamma regelverket är en viktig del
av EU:s asylpolitik. Sverige kommer därför att verka för att minska
skillnaderna mellan EU-länderna i tillämpningen av regelverket.
	

 ▪	

 Ett gemensamt ansvar inom asylpolitiken
Regeringen
EU som stark global aktör för fred och tillväxt
Den svenska regeringen vill stärka EU som global aktör. Därigenom
får EU större möjligheter att verka för fred och att främja handel,
öppenhet, ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter.
	

 ▪	

 EU som stark global aktör för fred och tillväxt

Regeringens arbete i ministerrådet
	

 	


Har inte undermenyer
Allmänna frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Ekonomiska och finansiella frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Jordbruk och fiske
	

 	

Har inte undermenyer
Konkurrenskraft
	

 	

Har inte undermenyer
Miljörådet
	

 	

Har inte undermenyer
Rättsliga och inrikes frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Sysselsättning, sociala frågor, hälsa & konsument
	

 	

Har inte undermenyer
Transport, telekommunikation och energi
	

 	

Har inte undermenyer
Utbildning, ungdom, kultur och idrott
	

 	

Har inte undermenyer
Utrikesfrågor
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Regeringens arbete i ministerrådet
Regeringen företräder Sverige i ministerrådet. Här kan du följa arbetet
i respektive rådskonstellation.
	

 	

	

 	


Allmänna frågor - GAC
Allmän samordning av EU-politiken, som till exempel
förberedelser och uppföljning av toppmöten i Europeiska rådet.
Ekonomiska och finansiella frågor - Ekofin
Ekonomisk-politisk samordning och strukturfrågor. Frågor om
de finansiella marknaderna och EU:s budget.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


Jordbruk och fiske
Den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma
fiskeripolitiken, växt- och djurskydd. Även frågor med
koppling till EU:s budget för jordbruksutgifterna.
Konkurrenskraft - KKR
Inremarknads- och industrifrågor, till exempel näringspolitik,
konkurrens- och statsstödsfrågor. Även europeisk forskning
och rymdfrågor.
Miljö
Klimatförändringar, föroreningar, hållbar utveckling,
vattenfrågor och naturresursfrågor. Även förberedelser av EU:s
agerande inom FN.
Rättsliga och inrikes frågor - RIF
Straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor,
polissamarbete, asyl och migration, gränskontroll, samarbete
mot terrorism.
Sysselsättning, sociala frågor, hälsa & konsument - EPSCO
Frågor som rör sysselsättning, arbetsrätt, jämställdhet,
socialpolitik, konsumentpolitik och hälsa. Även vissa
livsmedelsfrågor.
Transport, telekommunikation och energi - TTE
Infrastruktursatsningar inom transport, energi och telenät,
transportsäkerhet, energipolitik, telekomfrågor.
Utbildning, ungdom, kultur och idrott
Stöd i den nationella utbildningspolitiken, strategiska
utbildningsmål, ungdomsfrågor, kultur- och audiovisuella
frågor (film, TV med mera), idrottsfrågor.
Utrikesfrågor - FAC
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, europeisk
säkerhets- och försvarspolitik, EU:s handelsrelationer med
tredje land, utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd.

EU-toppmöten - Europeiska rådet
	

 	

Toppmöten under 2013
	

 	

Toppmöten under 2012
	

 	

Toppmöten under 2011
	

 	

Toppmöten under 2010
	

 	

Toppmöten under 2009
	

 	

Toppmöten under 2008
	

 	

Toppmöten under 2007
	

 	

Toppmöten under 2006
EU-toppmöten - Europeiska rådet
Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- eller
regeringschefer, den permanente ordföranden Herman van Rompuy,
och kommissionens ordförande. Den höga representanten för utrikesoch säkerhetsfrågor, Catherine Ashton, deltar också i dess möten.
Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och
prioriteringar. Europeiska rådet möts två gånger per halvår på vad som
brukar kallas för EU:s toppmöten. Ordföranden kan också kalla till
extramöten.
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har Europeiska rådet
blivit en egen institution med en permanent ordförande (sedan
december 2009 Herman van Rompuy,) som väljs på två och ett halvt år
med möjlighet att bli omvald en gång. När så krävs så kan rådets
medlemmar biträdas av en minister och kommissionens ordförande
biträdas av en kommissionär.

Toppmötet
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. Fram till Lissabonfördragets
ikraftträdande leddes Europeiska rådet av stats- eller regeringschefen i
det land som innehade det roterande ordförandeskapet. I och med det
nya fördraget har Europeiska rådet blivit en egen institution med en
permanent ordförande och en egen arbetsordning.
Arbetet i Europeiska rådet förbereds till stor del av rådet för allmänna
frågor där EU-ministrarna/utrikesministrarna antar först dagordningen,
en så kallad "annoterad agenda" och sedan ett utkast till
toppmötesslutsatser. Några dagar före toppmötet sänder Europeiska
rådets ordförande ett brev (herdabrevet) till Europeiska rådets
medlemmar och till den höga representanten för att bjuda in dem till
mötet. Brevet innehåller i allmänhet en förteckning över frågor som
kommer att behandlas. Sedan Europeiska rådet blev en egen institution
finns det också en formell dagordning för varje möte. Europeiska rådet
sammanträder vanligen i Bryssel. Det biträds av rådets
generalsekretariat.
Ge impulser och fastställa riktlinjer
Europeiska rådet beskrivs ofta som unionens viktigaste organ, och
dess roll har stärkts. 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 rådets arbetsordning på EUR-Lex webbplats (pdf)
	

 	

Europeiska unionens råds webbplats
	

 	

Läs mer om Europeiska rådet på EU-upplysningens webbplats
	

 	

Ordförande Herman van Rompuy på Europeiska rådets
webbplats
	

 	

Unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik på Europeiska unionens råds webbplats

Politikområden i EU-arbetet

	

 ▪	


	

	

	

	

	


Europa 2020-strategin
Den inre marknaden
EU:s budgetprocess
Öppenheten inom EU
Har inte undermenyer
EU:s utrikestjänst - EEAS
	

 	

Utvidgningen
	

 	

Östersjöstrategin
Europa 2020-strategin
EU står inför en rad utmaningar som har förstärkts till följd av den
finansiella och ekonomiska krisen. Betydande strukturella problem har
tagits sig uttryck i bland annat en låg produktionstillväxt, stora grupper
som befinner sig utanför arbetsmarknaden och underskott i de
offentliga finanserna.
	

 ▪	

 Europa 2020-strategin

Justitiedepartementet
Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet till de
svenska reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar i
tryckfrihetsförordningen. Reglerna i öppenhetsförordningen ger
medborgare en grundläggande rätt att ta del av Europaparlamentets,
rådets och kommissionens alla handlingar - eller delar av handlingar som inte skyddas av sekretess.
	

 ▪	

 Öppenheten inom EU

Den inre marknaden
En väl fungerande inre marknad spelar en avgörande roll för Sveriges
och EU:s tillväxt och konkurrenskraft. För att den inre marknaden ska
utvecklas arbetar Sveriges regering bland annat för genomförandet av
nyckelåtgärderna i de två inremarknadsakterna, för att stärka den
digitala inre marknaden och för att ta bort hinder för tjänsteföretag.
	

 ▪	

 Den inre marknaden

Utvidgningen
Utvidgningen av Europeiska unionen är viktig för Sverige och den
svenska regeringen 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 länder emellan.
	

 ▪	

 Utvidgningen

EU:s budgetprocess
Långtidsbudgeten för 2014-2020 hamnar på 960 miljarder euro, vilket
innebär en minskning på 17 miljarder euro jämfört med budgetramen
för 2007-2013. Den svenska avgiften förväntas också sjunka.
Dessutom minskar bland annat jordbruksstödet med cirka 10 procent,
och stödet till forskning och utveckling ökar med cirka 40 procent.

Östersjöstrategin
Regeringens vision är att EU:s strategi för Östersjöregionen ska bidra
till en förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade
ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet.
Östersjöregionen ska vara en föregångsregion för hela EU.
	

 ▪	

 Östersjöstrategin

	

	

	

	

	


EU:s budgetprocess

EU:s utrikestjänst - EEAS
Europeiska utrikestjänsten (EEAS) spelar en viktig roll i att EU uppnår
målsättningarna för sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Sveriges regering arbetar därför för så bra förutsättningar som möjligt
för EEAS att ta en ledande roll i utformningen av den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.
	

 ▪	

 EU:s utrikestjänst - EEAS

Månadens EU-profil
Anders Ahnlid - ny chef på EU-representationen
Anders Ahnlid tillträdde som ny ständig representant vid den svenska
EU-representationen i Bryssel den 15 november. Han har arbetat inom
Utrikesdepartementet sedan 1987 och bland annat tjänstgjort som
utrikesråd för handelsfrågor och som chef vid den svenska OECD- och
Unesco-delegationen i Paris.	

▪	

Klockan på ambassadörens arm visar 14.26. Det har knappt gått 30
timmar sedan Anders Ahnlid presenterades inför ett fullsatt auditorium
på EU-representationen. Varenda stund sedan dess har minutiöst
planerats för att kunna rymma tre ministerrådsmöten, tre
statsrådsbesök och en mängd introduktioner. Bland annat.
Det har varit en flygande start för den nye chefen. Två veckor tidigare
satt Anders Ahnlid i Paris i möte om Sveriges deltagande i Unescos
generalkonferens. Då ringde telefonen. I andra änden av linjen satt
kabinettsekreterare Frank Belfrage på UD i Stockholm med ett
jobberbjudande: att tillträda som chef och ambassadör för den svenska
EU-representationen, så snart som möjligt.
- Han frågade om jag ville ha det. Och det var ju klart att jag ville!
Nästa samtal om allt det praktiska fick jag också ta inne på Unesco så
det var ärligt talat lite svårt att fokusera på mötet efter det, säger
Anders Ahnlid. Sen gick det snabbt.
Torsdagskväll veckan därpå anlände Anders Ahnlid till Bryssel med
bara två resväskor som bagage.
Från Vetlanda till Paris
Vägen till ambassadörsstolen har gått via uppdrag i Paris, Washington,
Genève och Stockholm. Men det var inte alldeles självklart att
diplomaten från Småland skulle hamna i Bryssel.
Anders Ahnlids första jobb var som reporter på lokaltidningen i
Vetlanda. Därefter blev det studier i statsvetenskap och
nationalekonomi vid Lunds universitet samt ett vikariat på tidningen
Arbetets redaktion i Malmö. Suget att gå på djupet med frågor ledde

honom till Stockholm där han fick anställning som utredare på
Kommerskollegium och år 1987 fick han sin första tjänst på
Utrikesdepartementet. Redan tidigt lockade ämnet som präglat en stor
del av hans yrkesliv - handel.
Från Stockholm gick flytten till Genève där Anders Ahnlid var med
och slutförde förhandlingarna om de globala handelsvillkoren i den så
kallade Uruguay-rundan i GATT.
- Handelspolitik är oerhört spännande eftersom det förenar strävan
efter rationella ekonomiska resultat med en rad politiska hinder.
Sverige har historiskt lyckats mycket väl. Vi har varit duktiga på att
främja handel för att sedan fördela välståndet.
Som ny Coreper II-ambassadör kommer Anders Ahnlid att arbeta med
en mängd frågor och områden som ligger långt från hans specialämne.
Det fick honom att tänka till en extra gång innan han tackade ja till
tjänsten på representationen.
- Men samtidigt var det så pass spännande att tänka sig en möjlighet
att få det här jobbet. Jag har aldrig varit stationerad i Bryssel, men
arbetat mycket med EU-frågor och känner institutionerna rätt väl. Sen
märker man oerhört snabbt att representationen är ett vältrimmat
maskineri. Då känns det givetvis lättare att ta steget och anta den här
utmaningen.
Nya visioner för EU
Ur ett kortsiktigt perspektiv kommer mycket av ambassadörens arbete
att handla om att få ett så bra utfall som möjligt för svensk del vid
Europeiska rådet i december.
Det är mycket som ska hanteras innan toppmötet. Allt från arbetet med
bankunionen till den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.
Anders Ahnlid framhåller att EU står inför stora utmaningar. De
kommer att ställa stora krav på alla medlemsländers förhandlingsvilja
och möjlighet att kompromissa. Samtidigt som nedräkningen till
Europaparlamentsvalet fortsätter.

- Det kommer ett år med val och ny kommission där det kanske
kommer att finnas möjlighet att stanna upp, åtminstone något, och
reflektera över var EU står och vart EU är på väg. Det kommer bli
oerhört spännande.
Om Anders Ahnlid
Född: 1960
Familj: hustru, två barn
Bakgrund: examen i statsvetenskap och nationalekonomi vid Lunds
universitet. På UD sedan 1987 och har bland annat tjänstgjort som
utrikesråd med ansvar för handelsfrågor. Tjänstgjort vid den svenska
OECD-delegationen i Paris i två omgångar, nu senast som
delegationschef. Även arbetat i Genève och Washington.
Om Coreper
Coreper, de ständiga representanternas kommitté, ska 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 en rad olika ämnen.
I Coreper II företräds medlemsstaterna av sina ständiga representanter,
det vill säga av ambassadörerna vid de ständiga representationerna i
Bryssel.
Coreper II behandlar frågor inom följande områden:
- Allmänna frågor och yttre förbindelser
- Ekonomiska och finansiella frågor
- Rättsliga och inrikes frågor
- Övergripande ansvar för toppmötesförberedelser

Länkar till mer EU-information
	

 	

EU-upplysningen
EU-upplysningen ger neutral EU-information till allmänheten om EU
och om 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 9.00-13.00)
Fax 08-786 59 27
e-post eu-upplysningen@riksdagen.se
	

 	

Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Europaparlamentets Sverigekontor 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 informationskontor i Sverige
Regeringsgatan 65, 6 tr.
111 56 Stockholm
Telefon 08-562 444 55
Fax 08-562 444 99
e-post epstockholm@europarl.europa.eu
Infocentrum: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2
	

 	

EU-kommissionen i Sverige
Kommissionens representationskontor i Sverige informerar media och
allmänhet om nyheter från kommissionen och om var kommissionen
står i olika frågor.
	

 	

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Regeringsgatan 65 Box 7323 103 90 StockholmTelefon 08-562 444 11

Fax 08-562 444 12 e-post bursto@ec.europa.eu
Infocentrum: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2
	

 	

Kommissionär Cecilia Malmström
Cecilia Malmström är Sveriges kommissionär i EU med ansvar för
inrikesfrågor. På Cecilia Malmströms webbplats finns kontaktuppgifter
och mer information.
	

 	

EU:s webbportal EUROPA
Information om Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd
(ministerrådet), Europaparlamentet och EG-domstolen finns på EUinstitutionernas gemensamma webbportal Europa. Portalen innehåller
information om EU:s grunder och olika verksamhetsområden.
	

 	

Europeisk e-juridikportal
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders
rättssystem.
	

 	

Sieps - Svenska institutet för europapolitiska studier
Sieps är en enrådsmyndighet och ledamöterna i institutets insynsråd är
utnämnda av regeringen. Sieps uppdrag är att på ett självständigt och
allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor via analyser,
underlag och seminarier som är tillgängliga för regeringen och övriga
aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
	

 	

Sieps Fleminggatan 2026 Stockholm Telefon 08-586 44 700
Fax 08-586 447 0 e-post info@sieps.se
	

 	

EU-ordlista
Europa-webbplatsen listar termer om EU:s institutioner och
verksamhet.
	

 	

Europeiska unionens råd
Europeiska unionens råd - information om ministerrådet.
	

 	

Europeiska rådet
Europeiska rådet - information om toppmötena mellan EU:s stats- och
regeringschefer.
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Intervjuer och reportage
Regeringens vision
är att EU:s strategi för Östersjöregionen ska bidra till en förbättrad
havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och
en minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara
en föregångsregion för hela EU.
	

 ▪	

 Vad är EU:s Östersjöstrategi?
Statsrådsberedningen, 2 december 2013
Miljö och tillväxt i fokus vid årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi i
Vilnius
Den 11-12 november hölls det fjärde årliga forumet för EU:s
Östersjöstrategi i Vilnius. Temat för i år var 'Baltic Sea, Baltic Growth,
Baltic Environment'. I fokus för diskussion stod frågor om hur man
bäst kan vända regionens gemensamma utmaningar till möjligheter,
för ökad tillväxt, konkurrenskraft och nya jobb i Östersjöregionen.
	

 ▪	

 Artikel: Miljö och tillväxt i fokus vid årliga forumet för EU:s
Östersjöstrategi i Vilnius
Statsrådsberedningen, 19 november 2013
Ny video om genomförandet av Östersjöstrategin och det aktuella
läget

En ny video, med fokus på genomförandet av Östersjöstrategin och det
aktuella läget, lanserades i samband med öppnandet av det 4:e årliga
forumet för Östersjöstrategin.
	

 ▪	

 Se filmen på Youtube-kanalen för EU:s Östersjöstrategi
Statsrådsberedningen, 1 november 2013
EU-ministern diskuterade insatser mot människohandel på
Östersjöstaternas råd
EU-minister Birgitta Ohlsson besökte Östersjöstaternas råds (CBSS)
kontor i Gamla Stan onsdagen 30 oktober för att diskutera
flaggskeppsprojektet ADSTRINGO inom ramen för EU:s strategi för
Östersjöregionen. Projektet syftar till att motverka människohandel för
arbetskraftsexploatering och tar sin utgångspunkt i Östersjöregionen.
Vid mötet redogjorde projektledaren för aktionsgruppen för
människohandel, Anna Ekstedt, för arbetet. Hon förklarade att det
växande problemet med människohandel är för stort för att hanteras
enskilt av länderna och att ett mellanstatlig samarbete mellan
myndigheter, NGO:s och arbetsmarknadens parter därför är
nödvändigt för att bekämpa företeelsen och att hantera de sociala
konsekvenserna av människohandel.
Anna Ekstedt menade att det är positivt att alla länder i
Östersjöregionen är engagerade i projektet även om engagemanget ser
mycket olika ut.
	

 ▪	

 Mer om Östersjöstaternas råds arbetsgrupp mot
människohandel (CBSS TF THB)
Statsrådsberedningen, 22 oktober 2013
Regeringen redovisar åtgärder för att nå Östersjöstrategins mål
I denna skrivelse redovisar regeringen bland annat vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå målen för EU:s strategi för Östersjöregionen.
Regeringen redogör också för några av de resultat som strategin har
gett sedan den antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

	

 ▪	


Skrivelse: Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

EU-representationen i Bryssel, 22 oktober 2013
Makroregionala strategier ger bättre resursutnyttjade enligt Allmänna
rådet
Allmänna rådet i EU antog i dag slutsatser om att makroregionala
strategier har visat på ett bättre resursutnyttjande av EU:s medel och
en förbättrad integration och samordning mellan länderna. Slutsatserna
baserar sig främst på resultatet av arbetet med EU:s strategi för
Östersjöregionen, men även efterföljaren, EU:s strategi för
Donauregionen.
	

 ▪	

 Artikel: Makroregionala strategier ger bättre resursutnyttjade
enligt Allmänna rådet
	

 ▪	

 Pressmeddelande med sammanfattning av slutsatser (pdf 201
kB)
Statsrådsberedningen, 2 juli 2013
Rapport visar på tydligt mervärde i EU:s Östersjöstrategi
I ett meddelande från den 27 juni slår EU-kommissionen fast att EU:s
Östersjöstrategi och EU:s Donaustrategi båda uppvisar ett tydligt
mervärde men att det samtidigt finns utrymme för förbättringar i
genomförandet. Framförallt när det gäller det politiska ledarskapet, där
kommissionen gärna ser att medlemsstaterna tar en ökad roll. Som ett
led i denna ambition föreslår EU-kommissionen en översynsprocess
som ska avslutas 2014 med det årliga forumet för respektive
makroregional strategi.
	

 ▪	

 EU-kommissionens pressmeddelande om meddelandet
	

 ▪	

 Läs meddelandet i sin helhet på webbplatsen för EU:s
Östersjöstrategi (engelska)
Statsrådsberedningen, 2 maj 2013
Tillväxtverkets fjärde delrapport om Östersjöstrategin
Tillväxtverket har utkommit med sin fjärde delrapport om EU:s
Östersjöstrategi.

	

 ▪	


Tillväxtverkets fjärde delrapport om EU:s Östersjöstrategi (pdf
1,1 MB)

Statsrådsberedningen, 28 februari 2013
Den nya handlingsplanen färdig
En ny reviderad handlingsplan har tagits fram för EU:s
Östersjöstrategi. Handlingsplanen sammanfattar Östersjöstrategin med
tydliga mätbara mål och en tydlig rollfördelning i arbetet. I den
framgår också hur ansökan om flaggskeppsprojekt ska gå till och hur
strategin ska understödja och vara vägledande för EU:s olika
stödprogram inför nästa långtidsbudget 2014 - 2020.
	

 ▪	

 Ny handlingsplan för EU:s strategi för Östersjöregionen
	

 ▪	

 Handlingsplan för EU:s Östersjöstrategi (pdf 1,5 MB)
Statsrådsberedningen, 24 januari 2013
Ansök om såddfinansiering för att starta projekt
Från och med mitten av februari går det att ansöka om så kallad
såddfinansiering för att starta projekt inom ramen för EU:s
Östersjöstrategi via en nyinrättad "Seed Money Facility".
Finansieringen kan uppgå till 85 procent av projektets totala budget
och beviljas för en period upp till ett år. En informationsdag om
såddfinansieringen kommer att hållas i Berlin den 21 februari.
	

 ▪	

 Mer om såddfinansieringen och informationsdagen på EU:s
Östersjöstrategis webbplats
	

 ▪	

 Som svensk aktör går det också att ansöka om såddfinansiering
via Svenska Institutet
Statsrådsberedningen, 17 januari 2013
"Mer Östersjösamarbete ska motverka människohandel på Östersjön"
EU-minister Birgitta Ohlsson välkomnade ett tätare samarbete mellan
Sverige och Åland inom ramen för EU:s Östersjöstrategin när hon i
går besökte Mariehamn. Ohlsson pekade ut miljöfrågor och
organiserad brottslighet som två tydliga områden där
gränsöverskridande samarbete krävs för att uppnå resultat. Flera

exempel på sådant samarbete presenterades också under hennes besök.
	

 ▪	

 Artikel: "Mer Östersjösamarbete ska motverka
människohandel på Östersjön"
Statsrådsberedningen, 20 november 2012
EU:s Östersjöstrategis nyhetsbrev för november ute
Nu har EU:s Östersjöstrategis nyhetsbrev för november kommit. I det
skriver bland annat Erik Kiesow på Regeringskansliet en ledare om de
stora framsteg han anser att den nya handlingsplan som håller på att
tas fram innebär.
	

 ▪	

 Läs nyhetsbrevet på EU:s Östersjöstrategis webbplats
(engelska)
Statsrådsberedningen, 7 november 2012
EU:s Östersjöstrategi nu på Youtube
Det finns nu en officiell Youtube-kanal för EU:s Östersjöstrategi. På
den kan du se filmer om de utmaningar Östersjöregionen står inför och
vad som görs inom ramen för strategin för att möta dem.
	

 ▪	

 Den officiella Youtube-kanalen för EU:s Östersjöstrategi
Statsrådsberedningen, 29 juni 2012
Rekordmånga deltagare på årligt forum för EU:s Östersjöstrategi
Satsningar på ökad tillväxt och infrastruktur stod i fokus för årets
Baltic Development Forum och EU-kommissionens tredje årliga
forum för EU:s Östersjöstrategi som hölls i Köpenhamn den 17 till 19
juni. Temat för i år var Connection Europe - Smart and Green
Partnerships in the Baltic Sea Region och som öppningstalare stod
Danmarks kronprins Frederik.
	

 ▪	

 Artikel: Rekordmånga deltagare på årligt forum för EU:s
Östersjöstrategi
Senaste pressmeddelanden, debattartiklar m.m.
	

 ▪	

 Visa alla

	

 ▪	

	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Näringsdepartementet, 13 september 2013
Annie Lööf talar entreprenörskap med näringslivskvinnor i
Matrona
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, 3 september
2013
Föreslagen skattelättnad för pensionärer
Pressmeddelande, Utrikesdepartementet, 4 juni 2013
Carl Bildt deltar vid Östersjöstaternas råds ministermöte
Statsrådsberedningen, 30 november 2011
Miljö, integration och välstånd huvudmål i Östersjöstrategin
Pressmeddelande, Utrikesdepartementet, 27 oktober 2011
Påminnelse: Seminarium om handel i Baltikum
Utrikesdepartementet, 27 oktober 2011
Seminarium om handel i Baltikum
Regeringsuppdrag, Utbildningsdepartementet, 27 oktober 2011
Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen och dess handlingsplan

Frågor om strategin?
Kontakta Erik Kiesow på EU-kansliet, Statsrådsberedningen via
växeln: 08-405 10 00
Den officiella webbplatsen för EU:s Östersjöstrategi
Den officiella Youtube-kanalen för EU:s Östersjöstrategi

Vad är EU:s Östersjöstrategi? - frågor och svar
Vad är EU:s Östersjöstrategi?
EU:s strategi för Östersjöregionen (EU:s Östersjöstrategi) antogs som
en av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet 2009.
Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta
gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.
Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka
samman regionen och att öka välståndet. De åtgärder och projekt som
genomförs eller ska genomföras för att uppnå dessa mål listas i en
särskild handlingsplan vilken uppdateras kontinuerligt.
	

 ▪	

 Tre mål för EU:s Östersjöstrategi
Varför behövs en Östersjöstrategi för EU?
Strategin omfattar samarbeten inom en rad områden där
medlemsländerna ser ett tydligt värde med regionalt samarbete. Idag är
alla Östersjöstater utom Ryssland medlemmar i EU och Östersjön är
nära nog ett EU- innanhav.
Syftet med strategin är att ta vara på EU-medlemskapet för att skydda
och förbättra Östersjöns känsliga marina miljö, för att stärka
utvecklingen och integrationen i området och för att stärka
Östersjöregionens tillväxt och konkurrenskraft.
Är EU:s Östersjöstrategi en strategi för bara Östersjön/havet?
Nej, strategin omfattar ett stort antal landbaserade insatser varav en del
har konsekvenser för havsmiljön men långt ifrån alla.
Vilka länder berörs i första hand av EU:s Östersjöstrategi?
Strategin berör i första hand EU:s medlemsstater i regionen - det vill
säga Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige och

Danmark - men det är i grunden ett öppet samarbete för samtliga EU:s
medlemsstater.
Hur kommer Ryssland in i bilden?
EU:s Östersjöstrategi är i första hand en intern EU-strategi som har
som syfte att förbättra arbetet inom EU och dess medlemsstater.
Samtidigt är Ryssland centralt på många områden och engageras till
exempel genom grannlandssamarbetet Nordliga Dimensionen, där
icke-medlemsstater som Ryssland, Norge och Island deltar med EU
som likvärdig part.
Dessutom samarbetar flera mellanstatliga organisationer i
genomförandet av strategin - till exempel sekretariatet för
Östersjöstaternas råd (CBSS) och Helsingforskommissionen för skydd
av Östersjöns marina miljö (HELCOM).
	

 ▪	

 Helsingforskommissionen, Helcom
	

 ▪	

 UD INFO - faktablad: Östersjöstaternas råd - multilateralt
samarbete mellan Östersjöområdets regeringar
Vem ska genomföra strategin?
I första hand ligger ansvaret för genomförandet av strategin hos EU:s
medlemsstater i regionen, medan EU-kommissionen står för den
övergripande strategiska samordningen. Själva genomförandet av
projekt och åtgärder för att leverera till strategins mål sker ofta på
lokal och regional nivå.
Sedan 2011 har sammanlagt 39 myndigheter och samtliga länsstyrelser
fått ett formellt uppdrag av Sveriges regering att aktivt bidra till
genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Dessa genomförande parter
träffas regelbundet i ett nationellt Östersjönätverk under ledning av
Tillväxtverket.

Ska strategin få särskilda medel från EU:s budget?
Nej, en grundläggande princip för strategin är: ingen ny finansiering,
inga nya institutioner och ingen ny lagstiftning. Istället används
befintliga samarbetsstrukturer och anpassning av befintlig finansiering,
som till exempel EU:s fonder, för att uppnå de tre målen. Mycket kan
åstadkommas genom att bättre samordna EU:s befintliga budgetmedel
och andra finansieringsinstrument.
Omfattar EU:s Östersjöstrategi bara Östersjölänen i Sverige?
Nej, EU:s Östersjöstrategi omfattar hela landet och har inte någon
avgränsning från Västerhavet eller Nordkalotten. Strategin har som
syfte att binda samman hela Östersjöregionen.
Relaterat
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Bakgrund - EU:s Östersjöstrategi
	

 	

Ny handlingsplan för EU:s strategi för Östersjöregionen
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Har inte undermenyer
Finansiering
Har inte undermenyer
Nästa strukturfondsperiod 2014-2020

EU:s Östersjöstrategi bygger på ett mer samordnat användande av
befintliga resurser. Strategin har inte någon egen finansiering, men
genom EU:s sammanhållningspolitik och annan EU-finansiering finns
olika medel som kan användas för att bidra till dess genomförande.
	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


	

 	


Merparten av medlen kommer från strukturfonderna, både de
regionala och gränsöverskridande programmen. Under
strukturfondsperioden 2007-2013 har Sverige åtta regionala
strukturfondsprogram och deltar i 13 territoriella.
Samtliga program finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden och medfinansieras av nationella offentliga
medel.
Mer om finansieringskällor på EU:s Östersjöstrategis
webbplats (engelska)
En överblick över finansieringskällor på Östersjöstrategins
webbplats.
Mer om finansieringskällor på EU-kommissionens webbplats
(engelska)
En överblick över finansieringskällor finns även på
kommissionens webbplats.
Mer om regionala program på Tillväxtverkets webbplats
Detaljerat information om de åtta regionala
strukturfondsprogram finns på Tillväxtverkets webbplats.

	

 	


Mer om gränsöverskridande program på Tillväxtverkets
webbplats
Detaljerad information om de 13 gränsöverskridande
programmen som Sverige deltar i finns på Tillväxtverkets
webbplats.
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Ladda ner
	

 	

Handlingsplan för EU:s Östersjöstrategi (pdf 1,5 MB)
Externa länkar
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Intervjuer och reportage
Tre mål för EU:s Östersjöstrategi
Det finns tre huvudsakliga mål för EU:s Östersjöstrategi:
	

 1.	

 Rädda havsmiljön
	

 2.	

 Länka samman regionen
	

 3.	

 Öka välståndet
Strategins mål ska bli verklighet genom ett antal åtgärder och projekt.
Dessa är uppdelade i ett tjugotal prioriterade områden och fyra
övergripande åtgärder (så kallade "horisontella åtgärder") som
beskrivs i strategins handlingsplan. Handlingsplanen ses för
närvarande över och en uppdaterad version ska vara klar innan slutet
av 2013.
Nedan kan du ta del av exempel på några av de många projekt som
bedrivs inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Flera av projekten
bidrar till mer än ett av målen, men av praktiska skäl presenteras de
här endast under det mål de bidrar mest till.
1. Rädda havsmiljön

Östersjöns sårbarhet för övergödning, föroreningar och överfiske
ställer särskilt höga krav på tillämpningen av EU:s regelverk och på
samarbetet inom regionen. Målet att rädda havsmiljön handlar om att
med stöd till olika insatser uppnå en god miljöstatus och biologisk
mångfald i havet.
Det kan till exempel ske genom en minskning av tillförseln av
näringsämnen och genom att minska sjöfartens miljöpåverkan genom
att göra Östersjöregionen till en föregångsregion för ren sjöfart. Det
handlar också om att skapa förutsättningar för en säkrare sjöfart
genom att exempelvis minska riskerna för oljeutsläpp i Östersjö och
att främja hållbar tillväxt i stort.
Projektexempel
COHIBA (Control of hazardous substances in the Baltic Sea region)
Sverige är samordnare för det prioriterade område som handlar om att
motverka de skadliga effekterna av farliga ämnen och minska
användandet av dessa. Arbetet sker i samarbete med
Kemikalieinspektionen och samordnas av Naturvårdsverket.
COHIBA är ett projekt inom ramen för detta arbete och har som mål
att klarlägga och utveckla åtgärder mot utsläppen för elva farliga
ämnen. Projektet är delfinansierat av Östersjöprogrammet och har en
sammanlagd budget på 4,9 miljoner euro. Det påbörjades 2009 och
kommer att avslutas 2012.
	

 ▪	

 COHIBA:s webbplats
Baltic Deal
Målet med Baltic Deal är att minska näringsläckaget i lantbruket och
därmed Östersjöns övergödning. Detta samtidigt som bönderna
behåller hög produktion och konkurrenskraft. Projektet initierades av
fem lantbruksorganisationer (till exempel Lantbrukarnas riksförbund,
LRF) och finansieras av bland annat NIB/NEFCO BSAP Trust Fund.

Baltic Deal samlar bonde- och rådgivningsorganisationer runt
Östersjön för att höja kunskapsnivån om miljöåtgärder inom
jordbruket. Projektet har över 30 stödpartners i alla nio länder runt
Östersjön inklusive Ryssland, och omfattar ett nätverk med 100 gårdar
där varaktig gödning demonstreras och utbildning på området äger
rum. Det satte igång 2010 kommer att avslutas i december 2013.
	

 ▪	

 Baltic Deals webbplats
BRISK (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in
the Baltic Sea)
BRISK omfattar förebyggande åtgärder och höjd beredskap för
oljeutsläpp i Östersjön. Projektet täcker alla regioner i Östersjön som
ligger i anslutning till havet. Kustbevakningen leder det svenska
arbetet.
Målet med BRISK är att göra en omfattande inventering av riskerna
för föroreningar av havsmiljön med olja och kemikalier. Det ska också
kartlägga om den nuvarande nöd- och beredskapskapaciteten är
tillräcklig för att ta hand om mellanstora och större oljeutsläpp. Detta
är första gången det görs en större, integrerad riskanalys för hela
Östersjön. Projektet ska avslutas i december 2012.
	

 ▪	

 Kustbevakningens webbplats
2. Länka samman regionen
Stora delar av regionen är glest befolkad, med stora avstånd till andra
marknader. Transportsystemen och energimarknaderna har av
historiska skäl utvecklats oberoende av varandra och är ännu inte
sammanlänkade i tillräcklig utsträckning för att bäst ta tillvara
regionens potential för konkurrenskraft och livskvalitet. Det krävs ett
bättre samarbete för att förbättra regionens transportsystem och
energiförsörjningstrygghet.
Att länka samman regionen handlar även om att föra människor
närmare varandra. Det kan ske exempelvis genom student- och
forskningsutbyte samt ökat samarbete för att bekämpa

människosmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet.
Projektexempel
BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan)
Planen för sammanlänkning av Östersjöområdets energimarknader
(BEMIP) handlar om att utvidga den nordiska elmarknadsmodellen till
de tre baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen). Det omfattar
bland annat en elkabel mellan Sverige och Baltikum samt
distributionsnätverk mellan och inom de baltiska staterna.
	

 ▪	

 Sida om BEMIP på EU:kommissionens webbplats
Rail Baltica
Sverige är tillsammans med Litauen samordnare för det prioriterade
område som handlar om att förbättra transportvägarna i regionen. Rail
Baltica är ett projekt som handlar om att skapa en genomgående och
snabb järnvägsförbindelse mellan Tyskland, Polen, Litauen, Lettland,
och Finland (via färjeförbindelse). Den polska förbindelsen till gränsen
till Litauen ska byggas 2011 till 2013.
3. Öka välståndet
Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot regionen, särskilt i vissa av
de nya medlemsstaterna på andra sidan Östersjön.
Men staterna kan stärka sin konkurrenskraft och sitt välstånd genom
att samverka bättre när det gäller forskning och utveckling samt
genom att fördjupa och fullborda den inre marknaden och målen i
Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla. Målet om
ökat välstånd inbegriper en bred omsättning frågor, till exempel även
en social dimension med ökat samarbete inom bland annat
hälsoområdet.
Projektexempel
StarDust

Sverige, Polen och Hamburg är samordnare för det prioriterade
område som handlar om satsningar på innovation, forskning och
utbildning.
Projektet StarDust leds av svenska myndigheten VINNOVA och har
som mål att stärka ett gränsöverskridande samarbete mellan starka
forsknings- och innovationsmiljöer i regionen. Det har en budget på
6,5 miljoner euro och löper från 2011 till 2013. StarDust är ett
samarbete mellan tio länder: Tyskland, Polen, Estland, Lettland,
Litauen, Finland, Norge, Island, Danmark och Sverige.
	

 ▪	

 Mer om StarDust på Vinnovas webbplats

Genomförandet och samordning på EU-nivå
EU:s Östersjöstrategi genomförs främst av EU:s medlemsstater i
Östersjöregionen tillsammans med EU-kommissionen och i samarbete
med organisationer och intressenter i regionen. Specifika funktioner,
som nationella kontaktpunkter och prioritetssamordnare har även
upprättats för att stärka genomförande och samordning.
Formerna för samordningen fastställdes av Allmänna rådet genom
rådets slutsatser den 26 oktober 2009.

De horisontella åtgärderna
Några frågor är av övergripande betydelse för genomförandet av
strategin och går därför under benämningen horisontella åtgärder.

Förtydligande av roller och ansvar
Eftersom genomförandet av strategin är frivilligt och det saknas en
formell och gemensamt finansierad organisation för det, är det viktigt
med en tydlig rollfördelning bland de genomförande parterna.

En av dessa åtgärder är satsningar för en förbättrad havsplanering. Ett
annat exempel handlar om att skapa förutsättningar för ett brett
deltagande av aktörer på alla samhällsnivåer genom så kallat
flernivåstyre. Det vill säga samordnade insatser från EU, dess
medlemsstater samt lokala och regionala myndigheter för att
genomföra EU:s politik.

Genom Allmänna rådets slutsatser från 26 juni 2012 och den
uppdaterade handlingsplanen för genomförandet av EU:s
Östersjöstrategi, fastslås hur rollfördelningen ska se ut mellan
strategins olika genomförande parter, och vilket ansvar dessa har.
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EU-kommissionens framstegsrapport om genomförandet av
EU:s strategi för Östersjöregionen (juni 2011)

Den fastslagna roll och ansvarsfördelningen innebär ett utökat ansvar
och fler åtaganden än tidigare varit fallet. Höjda förväntningar ställer
ökade krav på att tillräckligt med resurser avsätts för själva
genomförandet, samt att det finns ett fortsatt uttalat stöd från politiskt
håll.
Genomförande parter
Varje medlemsland har en nationell kontaktpunkt (National Contact
Point, NCP). Denna har bland annat till uppgift att säkerställa den
övergripande samordningen, stötta genomförandet av strategin på
hemmaplan och utarbeta nationella ståndpunkter om strategin.
Sveriges nationella kontaktpunkt återfinns i Statsrådsberedningens

EU-kansli.
Samordningen av ett prioritetsområde leds av en eller flera
prioritetssamordnare (Priority Area Coordinator, PAC). Dessa återfinns
oftast på departements- eller myndighetsnivå.
De horisontella åtgärdsområdena i strategins handlingsplan samordnas
av en eller flera ledare för horisontella åtgärdsområden (Horisontal
Action Leader, HAL). Flera organisationer innehar rollen som ledare
för strategins horisontella åtgärdsområden.
Bland arbetsuppgifterna för en PAC eller HAL ingår att föra det
genomförande arbetet framåt inom sitt ansvarsområde, se till att
uppsatta mål nås, synliggöra resultat och att underlätta deltagandet av
relevanta nyckelaktörer från hela Östersjöregionen.
I de fall ett medlemsland inte innehar ledarskapet för ett visst område,
utses en kontaktpunkt för respektive prioritetsområde/horisontellt
åtgärdsområde (focal point). Dessa återfinns oftast på departementseller myndighetsnivå.
En focal point ska vara kontaktpunkt för sitt respektive område
gentemot nationella aktörer och andra medlemsstater, och förväntas
bistå områdets prioritetssamordnare/ledare för horisontella
åtgärdsområden genom att exempelvis delta i policyutveckling av
området i fråga.
Varje flaggskeppsprojekt leds av en projektledare som ansvarar för att
genomföra sitt projekt i nära samverkan med berörda
prioritetssamordnare/ledare för horisontella åtgärdsområden.
	

 ▪	

 Mer om genomförande parter i Annex 2 i Allmänna rådets
slutsatser från 26 juni 2012

EU-kommissionen leder den strategiska samordningen
EU-kommissionen leder den strategiska samordningen och ansvarar
bland annat för att övervaka genomförandet av strategin, utarbeta
framstegsrapporter samt att utvärdera och föreslå uppdateringar i såväl
handlingsplan som strategin. Strategin hör till generaldirektoratet för
Regional Policy - Inforegio.
Kärnan i arbetet utgörs av en högnivågrupp som EU-kommissionen
inrättat och leder. Samtliga 27 EU:s medlemsstater är representerade i
denna grupp.
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Ny handlingsplan för EU:s strategi för Östersjöregionen
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Östersjöstrategins styrningssystem (högupplöst bild) (jpg 523
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Allmänna rådets slutsatser den 26 oktober 2009, på engelska
(pdf) (pdf 116 kB)
	

 	

Europeiska rådets slutsatser 29-30 oktober 2009 (pdf) (pdf 46
kB)
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Kontaktlista med de nationella samordnarna på EUSBSR:s
webbplats (engelska)
	

 	

Relaterade policy områden på kommissionens webbplats
(engelska)

Makroregionala strategier - nytt arbetssätt inom EU
EU:s strategi för Östersjöregionen är det första exemplet på en
makroregional strategi för en grupp av medlemsstater med vissa
gemensamma territoriella utmaningar och behov som tjänar på att
hanteras i ett gemensamt, makroregionalt sammanhang.
Med Östersjöstrategin öppnades en möjlighet för ett nytt
gränsöverskridande arbetssätt inom EU. En makroregional strategi
bygger på följande grundförutsättningar:
	

 ▪	

	

 ▪	


att ett integrerat arbetssätt används,
frivillighet och på ett aktivt samarbete och samråd med
regionala aktörer samt
	

 ▪	

 att den är finansiellt neutral och bygger på ett mer samordnat
nyttjande av befintliga resurser.
Dessutom understryks vikten av att utgå från varje makroregions unika
särdrag och utmaningar.
Östersjöstrategin är främst EU-intern men samarbete med berörda
länder utanför EU välkomnas.
Vad är en makroregion?
En makroregion kan ses som det mest lämpliga området att definiera,
samordna och genomföra olika gemensamma insatser för att möta
utmaningar eller behov som området delar och där ett gemensamt
agerande ger ett tydligt mervärde i förhållande till att varje land
hanterar insatserna enskilt. Det kan ske genom samarbete och
samverkan mellan berörda aktörer som regioner, stater, företag,
medborgare, politiska och sociala intressenter.
Regeringens bedömning

Regeringen gör bedömningen att makroregionala strategier lämpar sig
väl som instrument för att till exempel möta gemensamma
miljöutmaningar och att öka konkurrenskraften och tillväxten i en
region bestående av flera länder som delar territoriella förutsättningar
eller utmaningar.
Utgångspunkt och yttre ram för ett sådant samarbete är det existerande
EU-samarbetet och den gällande EU-lagstiftningen. Samarbete i detta
syfte kan bland annat ske för tillämpning och genomförande av EUrätt i allmänhet och inremarknadsrätt i synnerhet.
EU:s strategi för Donauregionen
Utformandet av en strategi för Östersjöregionen väckte intresse i
övriga EU. Ansatsen uppfattades som relevant också för andra delar av
unionen, då de territoriella förutsättningarna och utmaningarna skiljer
sig kraftigt åt i olika delar av unionen men ofta är gemensamma för en
grupp av länder, oberoende av nationsgränser. I juni 2009 uppmanade
Europeiska rådet Kommissionen att också utarbeta en makroregional
strategi för Donauregionen. Läs mer på Donauregionens webbplats
under "Relaterat" i högermarginalen.
Externa länkar
	

 	

Webbplatsen för EU:s Donaustrategi (på engelska)

Intervjuer och reportage
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Miljö och tillväxt i fokus vid årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi i
Vilnius
Den 11-12 november hölls det fjärde årliga forumet för EU:s
Östersjöstrategi i Vilnius. Temat för i år var 'Baltic Sea, Baltic Growth,
Baltic Environment'. I fokus för diskussion stod frågor om hur man
bäst kan vända regionens gemensamma utmaningar till möjligheter,
för ökad tillväxt, konkurrenskraft och nya jobb i Östersjöregionen.
Forumet samlade närmare 700 deltagare som kom från samtliga
beslutsfattande nivåer - EU, nationell, regional, lokal nivå - men också
från privata sektorn, civilsamhället och universitetsvärlden. Nytt för i
år var att 70 intresserade och engagerade litauiska studenter deltog i
diskussionerna i rollen som engagerade frågeställare.
I debatten deltog bland annat EU-ministerns statssekreterare Oscar
Wåglund Söderström, havs- och vattenambassadör Lisa Emilia
Svensson och Helena Lindberg, generaldirektör från svenska
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Värd för
forumet var EU-kommissionen tillsammans med det litauiska EUordförandeskapet, i samarbete med sekretariatet för Östersjöstaternas
råd och Interact Point Turku. Öppningstalare var litauiska presidenten
Dalia Grybauskait.
Önskan om att medlemsstater tar ökat ledar- och ägarskap

En av forumets inledningstalare var i vanlig ordning kommissionär
Johannes Hahn, från generaldirektoratet för regionalpolitik, som är
ansvarig kommissionär för EU:s makroregionala strategier.
I sitt tal underströk han vikten av att medlemsstaterna tar ett ökat
ledar- och ägarskap i styrningen av EU:s makroregionala strategier.
Detta anser han är nödvändigt både för att uppnå politisk förankring
för arbetet, men också med anledning av att ökad press ställs på EUkommissionens begränsade resurser i takt med att nya makroregionala
strategier tillkommer. Hahn uppmanade också medlemsländerna att ta
en mer aktiv roll i utformandet av de partnerskapsavtal som håller på
att slutförhandlas mellan medlemsländerna och kommissionen
eftersom dessa i nuvarande form inte i tillräckligt hög grad anses
beakta målen för EU:s Östersjöstrategi. Han underströk vidare vikten
av att fokusera arbetet samt det centrala i att ha ett fungerande
flernivåstyre i det genomförande arbetet. Utan lokal och regional
förankring kan strategin inte nå önskade resultat.
Diskussion om styrning fortsätter
Diskussionen om styrningen av strategin fortsätter under våren 2014
och kommer att prägla diskussionen vid nästa årliga forum som
arrangeras i Åbo stad, Finland, i början av juni i samband med "Turku
Baltic Sea Days" den 1-5 juni.

Europa 2020 - EU:s gemensamma tillväxt- och
sysselsättningsstrategi
EU står inför en rad utmaningar som har förstärkts till följd av den
finansiella och ekonomiska krisen. Betydande strukturella problem har
tagits sig uttryck i bland annat en låg produktionstillväxt, stora grupper
som befinner sig utanför arbetsmarknaden och underskott i de
offentliga finanserna. Eftersom EU-länderna i ökad utsträckning
påverkas av varandra och utmaningarna är gemensamma krävs en
gemensam strategi för hur de ska hanteras. EU:s gemensamma
tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) ska få fart på
medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler
jobb.
Smart och hållbar tillväxt för alla
I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen
av Europa 2020-strategin. Strategin ersätter den tidigare såkallade
Lissabonstrategin och utgör därmed EU:s nya gemensamma ramverk
för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb i hela unionen.
Den bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka
varandra:
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 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och
innovation.
Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och
konkurrenskraftigare ekonomi.
Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning
och med social och territoriell sammanhållning.
Tal: EU-minister Birgitta Ohlssons vision för EU 2020

Riktlinjer och mål för genomförandet av strategin
EU:s medlemsstater har enats om övergripande riktlinjer och
målsättningar som ligger till grund för genomförandet av Europa
2020-strategin i såväl medlemsstaterna som på EU-nivå.

Av riktlinjerna följer att medlemsstaterna ska genomföra reformer som
syftar till att uppnå bland annat sunda offentliga finanser, ökat
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och män, förbättrat
företagsklimat, förbättrad utbildning och forskning samt ökad
resurseffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom
lyfter riktlinjerna fram vikten av öppna och väl fungerande marknader
för att stärka EU:s globala konkurrenskraft.
I de nationella reformprogrammen ska medlemsstaterna varje år
redovisa hur riktlinjerna beaktas i den nationella politiken.
Fem övergripande EU-mål
En viktig del av strategin är de fem övergripande mål som slagits fast
på EU-nivå. Målen ger en allmän bild av var EU bör befinna sig vid
2020.
	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	


	

 ▪	


Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75
procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år, bl.a. genom
ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och
lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av
lagliga migranter.
Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i
syfte att höja de kombinerade offentliga och privata
investeringarna inom denna sektor till 3 procent av BNP.
Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i
förhållande till 1990 års nivåer. Att öka de förnybara
energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen till
20 procent och eftersträva en ökning av energieffektiviteten
med 20 procent. Uppnå energi- och klimatmålen 20/20/20.
Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter
att minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång till
mindre än 10 procent och genom att öka den andel 30-34
åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller
motsvarande utbildning till minst 40 procent.

	

 ▪	


Att främja social delaktighet, framför allt genom
fattigdomsminskning, genom att sträva efter att åtminstone 20
miljoner människor ska komma ur en situation där de riskerar
att drabbas av fattigdom och social utestängning.

Fem nationella mål
Genom att sätta upp nationella mål blir medlemsstaternas ansvar för
att driva igenom nödvändiga reformer tydlig. Utgångspunkten för den
svenska regeringen är att de nationella målen ska vara ambitiösa men
realistiska och förenliga med en uthållig tillväxt och sunda offentliga
finanser. Sveriges nationella mål är:
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Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över
80 procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 till år 2020.
Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på
arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att
motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska genom
en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad.
Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen
som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande),
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14
procent 2020.
Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat
gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10
procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har minst
en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45
procent 2020.
Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till
ungefär 4 procent av BNP år 2020.
På klimat- och energiområdet är Sveriges mål redan fastställda
sedan tidigare. Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av
växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges
nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent

lägre 2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de verksamheter
som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter
inom EU (EU-ETS). Sverige har också åtagit sig att andelen
förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det nationella
målet är satt till minst 50 procent av den totala
energianvändningen 2020. Riksdagen har dessutom beslutat
om ett mål för energieffektivitet, uttryckt som en minskad
energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med 2008.
Sveriges nationella reformprogram 2013
I april varje år ska medlemsstaterna skicka in nationella
reformprogram till EU-kommissionen som redogör för genomförandet
av Europa 2020-strategin i den nationella politiken. Sveriges nationella
reformprogram 2013 skickades in den 19 april och redogör för gjorda
åtaganden och uppnådda framsteg under det gångna året, samt
beskrivning av planerade insatser. Rapporteringen ska reflektera de
övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.
	

 ▪	

 Rapport: Sveriges nationella reformprogram 2013
Sverige pådrivande i centrala frågor
Även om Sverige står bättre rustat än många andra medlemsländer så
kräver de utmaningar EU står inför gemensamma lösningar.
Därför var Sverige starkt pådrivande för att få Europa 2020-strategin
på plats. Mycket av förberedelserna för strategin skedde under det
svenska ordförandeskapet. Sverige drev med framgång centrala frågor
för strategin som vikten av att få fler kvinnor och män i arbete,
utvecklingen mot en grön ekonomi som utnyttjar resurser effektivt,
sunda offentliga finanser samt den framtida inre marknadens betydelse
för tillväxt.
Andra frågor som Sverige har drivit är ett framtida europeiskt
forskningsområde samt vikten av öppenhet och frihandel för tillväxt
och sysselsättning. Alla dessa frågor är centrala för att långsiktigt öka
EU:s tillväxtpotential, stärka Europas globala konkurrenskraft och
säkra välfärden i Europa.

Sverige verkar nu för ett ambitiöst och effektivt genomförande av
strategin genom att medlemsstaterna genomför nödvändiga reformer i
enlighet med strategins målsättningar och övergripande riktlinjer.
Ny årscykel för förstärkt ekonomisk samordning
I syfte att driva på ett effektivt genomförande av Europa 2020strategin, konsistent med stabilitets- och tillväxtpakten, beslutade rådet
i september 2010 att introducera en ny årscykel för förstärkt
ekonomisk samordning inom EU.
Årscykeln inleds med en så kallad europeisk termin på våren. Genom
att rapporteringen inom ramen för Europa 2020-strategin och
stabilitets- och tillväxtpakten läggs fram samtidigt möjliggörs en
samordnad bedömning av strukturreformer och makroekonomisk
stabilitet. Vidare möjliggörs att gemensamma prioriteringar på EUnivå på våren effektivare kan reflekteras i de nationella
beslutsprocesserna under hösten.
Ansvarigt departement
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 Statsrådsberedningen
Aktuella möten i Konkurrenskraftsrådet
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Diskussion om CSR-arbete lockade flera företag 9 oktober
2013
Fokus på små och medelstora företag 27 september 2013
Näringsministrar diskuterade europeisk industripolitik 31 maj
2013
Rådet för konkurrenskraft fokuserade på EU:s tillväxt 19
februari 2013
Tillväxtskapande åtgärder står i fokus på EU-möte 12 februari
2013
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Större frågor i EU-arbetet 2013
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Från utrikesdepartementet: Arbetet i EU
UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan
alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig
åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna
engageras.
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 Arbetet i EU
Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges
samarbete med omvärlden.
	

 ▪	

 Länder och regioner
Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.
	

 ▪	

 Organisationer och samarbeten
Vanliga frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.
	

 ▪	

 Vanliga frågor och svar

Tobias Billström

	

 	


Migrationsminister
Justitiedepartementet

	

 	

	

 	


Migrationsminister Tobias Billström ansvarar för:
	

 	

Rättsliga och inrikes frågor i EU (Ingår i området för EU)
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar
man bland annat frågor som rör asyl och migration.
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet
Så fungerar rådsarbetet
	

 	

Har inte undermenyer
Allmänna frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Ekonomiska och finansiella frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Jordbruk och fiske
	

 	

Har inte undermenyer
Konkurrenskraft
	

 	

Har inte undermenyer
Miljörådet
	

 	

Har inte undermenyer
Rättsliga och inrikes frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Sysselsättning, socialpolitik, vård...
	

 	

Har inte undermenyer
Transport, telekommunikation och energi
	

 	

Har inte undermenyer
Utbildning, ungdom, kultur och idrott
	

 	

Har inte undermenyer
Utrikesfrågor

	

 	


Har inte undermenyer
Om Coreper
Har inte undermenyer
KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Har inte undermenyer
Om arbetsgrupper och kommittéer
Har inte undermenyer
Om ministerrådet

Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, sammanträder cirka
tre gånger per ordförandeskap. Mötet är uppdelat i två delar justitiefrågor samt inrikesfrågor. Medlemsländerna företräds i regel av
sina justitieministrar och inrikes- eller migrationsminstrar.
Under rättsliga frågor behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Straffrättsligt samarbete
	

 ▪	

 Materiell straffrätt
	

 ▪	

 Civilrättsliga frågor
	

 ▪	

 Externa relationer rörande rättsligt samarbete
Under inrikes frågor behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Polissamarbete och samarbete mot terrorism
	

 ▪	

 Europolfrågor
	

 ▪	

 Asyl, migration och gränskontroll
	

 ▪	

 Schengensamarbete
RIF-rådet sammanträder också i en blandad kommitté där, förutom
medlemsstaterna, även Norge och Island ingår. I den blandade
kommittén behandlas frågor som har anknytning till
Schengenregelverket, till vilket dessa länder har anslutit sig genom ett
särskilt avtal. I den blandade kommittén växlar ordförandeskapet
mellan å ena sidan det sittande ordförandeskapet för EU och å andra
sidan Norge respektive Island.

RIF-ministrarna träffas också en gång i halvåret vid ett informellt möte
i ordförandelandet. Vid det mötet fattas inte några beslut. Det är istället
ett tillfälle för ordförandeskapet att ta upp policydiskussioner i
generella eller specifika frågor.

Beatrice Ask

Det toppmöte EU:s stats- och regeringschefer höll i Tammerfors i
oktober 1999 har haft stor betydelse för utvecklingen av
politikområdet. Sedan dess slås inriktningen på EU:s arbete på det
rättsliga och inrikes området fast i femåriga arbetsprogram.

En europeisk e-juridikportal
Den europeiska e-juridikportalen gör det lättare att hitta rättslig
information och att arbeta med rättsliga ärenden inom EU. Genom
portalen får till exempel enskilda medborgare och företag bättre
tillgång till rättsliga förfaranden i hela EU. Informationen på portalen
finns på 22 språk.
Samlad information hjälper dig att ta reda på dina rättigheter
Den europeiska e-juridikportalen fungerar som en elektronisk "onestop-shop" där all information om medlemsstaternas och EU:s
rättssystem och rättsliga förfaranden samlas på ett enda ställe. På
portalen finns även en mängd länkar till relevanta webbplatser och
dokument.
Vem har nytta av portalen?
	

 ▪	

 Enskilda medborgare Enskilda medborgare kan få information
om hur de 27 medlemsstaternas rättssystem fungerar. De kan få
snabba svar när de ställs inför svårigheter till följd av till
exempel skilsmässa, dödsfall eller en rättstvist. Genom
portalen kan enskilda få kontaktuppgifter till en jurist i en
annan medlemsstat samt information om vilken domstol man
kan vända sig till för att inleda en rättsprocess i ett annat land,
vilken medlemsstats lagstiftning som är tillämplig i
gränsöverskridande tvister, när och hur man kan begära
rättshjälp med mera.
	

 ▪	

 Professionella rättstillämpare Professionella rättstillämpare till
exempel advokater och domare, får genom portalen möjlighet
till ett effektivare informationsutbyte. Syftet är bland annat att
underlätta jämförelser mellan olika länders rättssystem och

Tammerforsprogrammet, som gällde perioden 2000-2004, följdes av
Haagprogrammet för åren 2005-2010. Under det svenska
ordförandeskapet andra halvåret 2009 antogs Stockholmsprogrammet
som anger inriktningen för perioden 2010-2014.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

 Lampedusaolyckan och flyktingsituationen i Syrien på
dagordningen 8 oktober 2013
	

 ▪	

 EU:s justitieministrar och migrationsministrar möttes i
Luxemburg 7 juni 2013
	

 ▪	

 Klartecken för nytt informationssystem inom Schengen 8 mars
2013
	

 ▪	

 Visa alla
Relaterat
	

 	

Stockholmsprogrammet
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Rådet för rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister
Justitiedepartementet

tillgången till information om rättsliga avgöranden som fattats i
andra medlemsstater. Portalen ger också tillgång till en rad
rättsdatabaser och underlättar kontakter med kollegor genom
olika professionella nätverk. Portalen innehåller också
information om juridisk fortbildning i medlemsstaterna.
	

 ▪	

 Företagare För företagare kan portalen till exempel ge
information om hur man driver in en penningfordran i en annan
medlemsstat eller får uppgifter ur andra medlemsstaters
insolvens-, företags- och fastighetsregister.
Portalen är ständigt under utveckling
Under de närmaste åren kommer kommissionen att arbeta tillsammans
med medlemsstaterna för att stegvis utöka portalens innehåll och
utveckla nya funktioner. Avsikten är att kommande versioner av
portalen ska möjliggöra för EU-medborgare att hantera mindre
gränsöverskridande tvister och europeiska betalningsförelägganden
elektroniskt direkt via portalen. Vidare är tanken att användare, med
beaktande av persondataskyddsaspekter, ska kunna få tillgång till
andra medlemsstaters insolvens-, företags- och fastighetsregister.
Bakgrunden till samarbetet
Behovet av gränsöverskridande rättsliga tjänster har vuxit i takt med
att rörligheten inom EU har ökat. Allt fler EU-medborgare tillbringar
tid i andra medlemsstater än sin egen. Det har blivit vanligare att
studera och arbeta i andra länder och de internationella äktenskapen
har blivit fler. Även små företag är verksamma på den internationella
marknaden. Följaktligen har det blivit allt vanligare med
gränsöverskridande tvister.
Sedan 2006 bedrivs ett arbete inom EU som syftar till att använda den
moderna tekniken inom juridiken. Syftet med arbetet är att förbättra
medborgarnas tillgång till rättsväsendet samt att rationalisera och
förenkla rättsliga förfaranden. En betydande del av arbetet med ejuridik handlar om att utveckla den europeiska e-juridikportalen.

Justitie- och inrikesministrar i EU har antagit en handlingsplan för
arbetet med e-juridik. Handlingsplanen innehåller en tidplan för
arbetet med att utveckla e-juridiken inom EU. Vidare fördelas ansvaret
för arbetsuppgifterna.
Externa länkar Europeisk e-juridikportal
	

 	

Film om europeiska e-juridikportalen

Europadomstolen
Europadomstolen, den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna, ligger i Strasbourg i Frankrike och är en del av
Europarådet. Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva
upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna. Domstolens avgöranden är rättsligt bindande
för den berörda staten.
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.
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 Högsta
förvaltningsdomstolen - 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
inte. 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 konventionen har ägt rum,
kan den döma ut ett skadestånd till klaganden.
Europadomstolens webbplats
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.
	

 ▪	


Europadomstolens webbplats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter erbjuder fakta,
historik och information om svenska åtaganden. Webbplatsen är ett
viktigt hjälpmedel i regeringens strävanden att sprida kunskap om de
mänskliga rättigheterna och att informera om de svenska åtagandena
på området. Här publiceras även sammanfattningar på svenska av alla
mål mot Sverige som kommer upp i Europadomstolen.
	

 ▪	

 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Relaterat
	

 	

Pressmeddelande: En effektivare Europadomstol
Externa länkar
	

 	

Europadomstolens webbplats
	

 	

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Internationellt rättsligt samarbete
	

 	


Har inte undermenyer
Delgivning
	

 	

Har inte undermenyer
Rättslig hjälp i brottmål
	

 	

Har inte undermenyer
Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
	

 	

Har inte undermenyer
Telefonförhör
	

 	

Har inte undermenyer
Utlämning för brott
	

 	

Har inte undermenyer
Europeisk arresteringsorder
	

 	

Har inte undermenyer
Överförande av straffverkställighet
	

 	

Har inte undermenyer
Upplysning om innehållet i utländsk rätt
	

 	

Har inte undermenyer
Överförande av lagföring för brott
	

 	

Har inte undermenyer
Ansökningar om rättshjälp
	

 	

Har inte undermenyer
Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
	

 	

Har inte undermenyer
Internationella tribunaler och domstolar
	

 	

Har inte undermenyer
Lagar, konventioner m.m.
Internationellt rättsligt samarbete

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,
	

 ▪	

 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 33 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: ju.birs (snabel-a) regeringskansliet.se
Ansvarigt statsråd

Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Internationellt rättsligt samarbete Centralmyndighetens roll
Externa länkar
	

 	

Internationellt rättsligt samarbete, på engelska
	

 	

Domstolsverkets handböcker
	

 	

Kronofogdemyndighetens handbok om internationell
verkställighet (pdf)
	

 	

Lagrummet
	

 	

Åklagarmyndighetens handböcker

Så fungerar rådsarbetet

Under rättsliga frågor behandlas bland annat:

	

 	


	

	

	

	


Har inte undermenyer
Allmänna frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Ekonomiska och finansiella frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Jordbruk och fiske
	

 	

Har inte undermenyer
Konkurrenskraft
	

 	

Har inte undermenyer
Miljörådet
	

 	

Har inte undermenyer
Rättsliga och inrikes frågor
	

 	

Har inte undermenyer
Sysselsättning, socialpolitik, vård...
	

 	

Har inte undermenyer
Transport, telekommunikation och energi
	

 	

Har inte undermenyer
Utbildning, ungdom, kultur och idrott
	

 	

Har inte undermenyer
Utrikesfrågor
	

 	

Har inte undermenyer
Om Coreper
	

 	

Har inte undermenyer
KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Om arbetsgrupper och kommittéer
	

 	

Har inte undermenyer
Om ministerrådet
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, sammanträder cirka
tre gånger per ordförandeskap. Mötet är uppdelat i två delar justitiefrågor samt inrikesfrågor. Medlemsländerna företräds i regel av
sina justitieministrar och inrikes- eller migrationsminstrar.

▪	

▪	

▪	

▪	


Straffrättsligt samarbete
Materiell straffrätt
Civilrättsliga frågor
Externa relationer rörande rättsligt samarbete

Under inrikes frågor behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Polissamarbete och samarbete mot terrorism
	

 ▪	

 Europolfrågor
	

 ▪	

 Asyl, migration och gränskontroll
	

 ▪	

 Schengensamarbete
RIF-rådet sammanträder också i en blandad kommitté där, förutom
medlemsstaterna, även Norge och Island ingår. I den blandade
kommittén behandlas frågor som har anknytning till
Schengenregelverket, till vilket dessa länder har anslutit sig genom ett
särskilt avtal. I den blandade kommittén växlar ordförandeskapet
mellan å ena sidan det sittande ordförandeskapet för EU och å andra
sidan Norge respektive Island.
RIF-ministrarna träffas också en gång i halvåret vid ett informellt möte
i ordförandelandet. Vid det mötet fattas inte några beslut. Det är istället
ett tillfälle för ordförandeskapet att ta upp policydiskussioner i
generella eller specifika frågor.
Det toppmöte EU:s stats- och regeringschefer höll i Tammerfors i
oktober 1999 har haft stor betydelse för utvecklingen av
politikområdet. Sedan dess slås inriktningen på EU:s arbete på det
rättsliga och inrikes området fast i femåriga arbetsprogram.
Tammerforsprogrammet, som gällde perioden 2000-2004, följdes av
Haagprogrammet för åren 2005-2010. Under det svenska
ordförandeskapet andra halvåret 2009 antogs Stockholmsprogrammet
som anger inriktningen för perioden 2010-2014.

Aktuella rådsmöten

Så fungerar rådet för allmänna frågor

	

 ▪	


Rådet för allmänna frågor sammanträder en gång i månaden.
Medlemsländerna företräds i regel av sina ministrar med ansvar för
EU-frågor.

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Lampedusaolyckan och flyktingsituationen i Syrien på
dagordningen 8 oktober 2013
EU:s justitieministrar och migrationsministrar möttes i
Luxemburg 7 juni 2013
Klartecken för nytt informationssystem inom Schengen 8 mars
2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Stockholmsprogrammet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Rådet för rättsliga och inrikes frågor

I rådet för 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
	

 ▪	

 Horisontella ärenden som berör flera av unionens
politikområden
Förberedelserna inför toppmötena består bland annat av att ministrarna
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 som allmänna rådet
behandlar.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Statsrådsberedningen
	

 ▪	

 Utrikesdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	


Tillväxtrapport presenterades på allmänna rådets möte 19
november 2013
Kapitel öppnas i medlemskapsförhandlingar med Turkiet 22
oktober 2013

	

 ▪	


Den gemensamma regionalpolitiken dominerade rådsmöte 30
september 2013
	

 ▪	

 Visa alla
Relaterat
	

 	

Arbetet i Coreper
	

 	

Europa 2020-strategin
	

 	

EU:s budgetprocess
	

 	

Utvidgningen
	

 	

EU:s fördrag
	

 	

EU-toppmöten - Europeiska rådet

Så fungerar rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofinrådet,
sammanträder ungefär en gång i månaden. Medlemsländerna företräds
av sina finans- eller ekonomiministrar.
Ekofinrådets huvudsakliga ansvarsområden är:
	

 ▪	

 Ekonomisk-politisk samordning
	

 ▪	

 Ekonomiernas sätt att fungera (strukturfrågor)
	

 ▪	

 Skattefrågor
	

 ▪	

 Finansiella marknaderna
	

 ▪	

 EU:s budget
	

 ▪	

 Europeiska investeringsbanken (EIB) och makrofinansiellt stöd
De ekonomisk-politiska frågorna på Ekofinrådets dagordning
förbereds normalt av två särskilda kommittéer: Ekonomiska och
finansiella kommittén (EFK) och Kommittén för ekonomisk politik
(KEP). Kommittéerna består av representanter från medlemsstaterna.
Övriga ärenden, såsom lagstiftningsfrågor och budgetfrågor, förbereds
i Coreper II eller Finansrådgivarna.
Kvällen före Ekofinrådet träffas den så kallade Eurogruppen som
består av finans- eller ekonomiministrarna från de länder som har
infört euron. Kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB)
inbjuds också att delta. Eurogruppen diskuterar frågor som rör
valutaunionen och fattar inga formella beslut.
Utöver ordinarie rådsmöten hålls ett informellt möte en gång i halvåret
i ordförandelandet. Vid dessa möten deltar även medlemsländernas
centralbankschefer och chefen för Europeiska centralbanken. Syftet
med mötena, som inte har någon formell dagordning, är att diskutera
policyfrågor.

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Finansdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Fortsatta diskussioner om gemensam avvecklingsmekanism 15
november 2013
Beslut om EU:s budget för 2014 12 november 2013
Ekofinrådet diskuterade ekonomisk-politisk samordning 17
oktober 2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Arbetet i Coreper
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Ekofin

Så fungerar rådet för jordbruk och fiske
Jordbruks- och fiskerådet sammanträder en gång i månaden. Mötet är
oftast uppdelat i tre delar: jordbruk, fiske samt livsmedelssäkerhet och
veterinära frågor. Medlemsstaterna företräds av sina
landsbygdsministrar eller jordbruksministrar.
Under jordbruksdelen behandlas den gemensamma jordbrukspolitiken
(GJP) som omfattar marknadsordningar och landsbygdsutveckling
Fiskerådet behandlar den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) som
främst rör förvaltningen av fiskeresurserna både internt inom EU och i
förhållande till andra länder och inom internationella
fiskeriorganisationer.
Under livsmedelssäkerhet och veterinära frågor behandlas:
	

 ▪	


Vissa livsmedelsfrågor (till exempel livsmedelskontroll,
hygienregler och genetiskt modifierade organismer, GMO)
	

 ▪	

 Djurhälsa, växt- och djurskydd samt foderfrågor
	

 ▪	

 Växt- och djurgenetiska resurser
Vissa livsmedelsfrågor hanteras också i hälsorådet. Det gäller till
exempel regler om livsmedelstillsatser, märkning och vilka näringsoch hälsopåståenden som får göras om livsmedel.
Under mötena i jordbruks- och fiskerådet diskuteras även övergripande
frågor som har stor indirekt påverkan på jordbrukssektorn och i viss
utsträckning även på fiskerisektorn. Det gäller till exempel
handelspolitik och WTO-förhandlingar, EU:s utvidgning samt frågor
med koppling till EU:s budget för jordbruksutgifterna.

Jordbruksministrarna diskuterar också utvecklingen för, och
konsekvenserna av, allvarliga djursjukdomar. Under det senaste året
har detta främst gällt fågelinfluensa.
Jordbruksministrarna träffas även en gång per ordförandehalvår vid ett
informellt möte
i ordförandelandet.

Så fungerar rådet för konkurrenskraft
Konkurrenskraftsrådet sammanträder 2-3 gånger per halvår.
Medlemsstaterna företräds i regel, beroende på dagordningen, av sina
näringsministrar och forskningsministrar.

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Landsbygdsdepartementet

Under vissa ordförandeskap förekommer det även att ministrarna
träffas vid ett informellt möte. Rådets ansvarsområde omfattar frågor
om den inre marknaden, industri- och forskningspolitiken samt
rymdfrågor.

Aktuella rådsmöten

På inremarknads- och industriområdet behandlas:

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


	

	

	

	

	


	

 ▪	


Beslut om fiskekvoter för Östersjön 17 oktober 2013
Ministrar enades om EU:s havs- och fiskefond 16 juli 2013
EU:s jordbruksministrar överens om kompromiss inför
slutförhandlingar 16 juli 2013
Visa alla

Externa länkar
	

 	

Rådets webbplats: jordbruk och fiske (engelska)

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Fri rörlighet för varor, tjänster och personer
Bolagsrätt
Immaterialrätt
Konkurrens- och statsstödsfrågor
Näringspolitik (konkurrenskraftsanalyser, småföretagspolitik
och entreprenörskap)
	

 ▪	

 Teknisk harmonisering (standardisering, provning, certifiering
och kontroll)
	

 ▪	

 Varvsfrågor
	

 ▪	

 Turism
På forskningsområdet behandlas:
	

 ▪	

 Europeiska forskningsfrågor
	

 ▪	

 Allmänna forskningsfrågor
	

 ▪	

 EU:s ramprogram för forskning och utveckling
	

 ▪	

 Rymdfrågor
Rådet ska arbeta vidare med stora frågor som fullbordandet av den inre
marknaden, innovation, entreprenörskap, förbättrade förhållanden för

små och medelstora företag, kapitalförsörjning och goda
konkurrensförhållanden.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Näringsdepartementet
	

 ▪	

 Utrikesdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Diskussion om CSR-arbete lockade flera företag 9 oktober
2013
Fokus på små och medelstora företag 27 september 2013
Näringsministrar diskuterade europeisk industripolitik 31 maj
2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

EU:s inre marknad
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Konkurrenskraftsrådet

Så fungerar miljörådet
Miljörådet sammanträder i regel två gånger per halvår.
Medlemsländerna företräds av sina miljöministrar.
Miljörådet behandlar följande ämnesområden:
	

 ▪	

 Klimatförändringar
	

 ▪	

 Avfallsfrågor
	

 ▪	

 Kemikalier och bekämpningsmedel
	

 ▪	

 Luftföroreningar, exempelvis koldioxidutsläpp från bilar
	

 ▪	

 Vattenfrågor
	

 ▪	

 Markföroreningar
	

 ▪	

 Naturresursfrågor
	

 ▪	

 Hållbar utveckling inom Lissabonprocessen
	

 ▪	

 Skydd av den marina miljön
	

 ▪	

 Internationella miljöfrågor, till exempel förberedelser av EU:s
agerande inom FN
	

 ▪	

 Hållbar utveckling
Miljöministrarna träffas också en gång i halvåret vid ett informellt
möte i ordförandelandet. Vid dessa möten fattas inte några beslut utan
är istället ett tillfälle för ordförandeskapet att ta upp olika
policydiskussioner.
Ansvarigt departement Miljödepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	


EU:s miljöministrar överens inför klimatförhandlingar 16
oktober 2013
	

 ▪	

 Diskussion om CSR-arbete lockade flera företag 9 oktober
2013
	

 ▪	

 Energiutbyte i London 4 oktober 2013
Externa länkar
	

 	

Rådets webbplats: miljö

Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, sammanträder cirka
tre gånger per ordförandeskap. Mötet är uppdelat i två delar justitiefrågor samt inrikesfrågor. Medlemsländerna företräds i regel av
sina justitieministrar och inrikes- eller migrationsminstrar.
Under rättsliga frågor behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Straffrättsligt samarbete
	

 ▪	

 Materiell straffrätt
	

 ▪	

 Civilrättsliga frågor
	

 ▪	

 Externa relationer rörande rättsligt samarbete
Under inrikes frågor behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Polissamarbete och samarbete mot terrorism
	

 ▪	

 Europolfrågor
	

 ▪	

 Asyl, migration och gränskontroll
	

 ▪	

 Schengensamarbete
RIF-rådet sammanträder också i en blandad kommitté där, förutom
medlemsstaterna, även Norge och Island ingår. I den blandade
kommittén behandlas frågor som har anknytning till
Schengenregelverket, till vilket dessa länder har anslutit sig genom ett
särskilt avtal. I den blandade kommittén växlar ordförandeskapet
mellan å ena sidan det sittande ordförandeskapet för EU och å andra
sidan Norge respektive Island.
RIF-ministrarna träffas också en gång i halvåret vid ett informellt möte
i ordförandelandet. Vid det mötet fattas inte några beslut. Det är istället
ett tillfälle för ordförandeskapet att ta upp policydiskussioner i
generella eller specifika frågor.

Det toppmöte EU:s stats- och regeringschefer höll i Tammerfors i
oktober 1999 har haft stor betydelse för utvecklingen av
politikområdet. Sedan dess slås inriktningen på EU:s arbete på det
rättsliga och inrikes området fast i femåriga arbetsprogram.
Tammerforsprogrammet, som gällde perioden 2000-2004, följdes av
Haagprogrammet för åren 2005-2010. Under det svenska
ordförandeskapet andra halvåret 2009 antogs Stockholmsprogrammet
som anger inriktningen för perioden 2010-2014.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Lampedusaolyckan och flyktingsituationen i Syrien på
dagordningen 8 oktober 2013
EU:s justitieministrar och migrationsministrar möttes i
Luxemburg 7 juni 2013
Klartecken för nytt informationssystem inom Schengen 8 mars
2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Stockholmsprogrammet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Rådet för rättsliga och inrikes frågor

Så fungerar rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor

	

 ▪	


Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor (EPSCO-rådet) sammanträder vanligtvis tre gånger
per år.

Aktuella rådsmöten

Arbetsmarknads-, socialförsäkrings- respektive hälsoministrarna
träffas dessutom för ett informellt möte varje halvår. De informella
ministermötena hålls i ordförandeskapslandet.
Rådet behandlar bland annat frågor som rör:
	

 ▪	

 sysselsättning
	

 ▪	

 arbetsrätt
	

 ▪	

 arbetsmiljö
	

 ▪	

 jämställdhet
	

 ▪	

 socialförsäkring
	

 ▪	

 socialtjänst
	

 ▪	

 personer med funktionsnedsättning
	

 ▪	

 psykisk hälsa
	

 ▪	

 smittsamma sjukdomar
	

 ▪	

 tobak
	

 ▪	

 alkohol
	

 ▪	

 matvanor och fysisk aktivitet
	

 ▪	

 patienters möjlighet till vård i andra EU-länder
	

 ▪	

 blod, celler och vävnader
	

 ▪	

 läkemedel
	

 ▪	

 vissa livsmedelsfrågor.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Arbetsmarknadsdepartementet

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Socialdepartementet

Rådsmöte med fokus på ungdomsarbetslöshet och
utstationering 17 oktober 2013
Unga i fokus när arbetsmarknads- och
socialförsäkringsministrar möttes 28 februari 2013
Sverige behåller undantag för snus 24 februari 2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: EPSCO

Så fungerar rådet för transport, telekommunikation och energi
Rådet för transport, telekommunikationer och energi sammanträder
minst två gånger per halvår. Medlemsländerna företräds i regel av sina
transport-, telekom-, eller energiministrar. Ministrarna träffas också en
eller två gånger per ordförandehalvår vid ett informellt möte i
ordförandelandet.
Rådet för transport, telekommunikationer och energi sammanträder
minst två gånger per halvår. Medlemsländerna företräds i regel av sina
transport-, telekom-, eller energiministrar. Ministrarna träffas också en
eller två gånger per ordförandehalvår vid ett informellt möte i
ordförandelandet.
Transportområdet delas som regel upp i fyra delområden efter
transportslag:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


Luftfart
Sjöfart
Landtransporter (järnväg, vägar och kanaler)
Horisontella transportpolitiska frågor som rör flera
transportslag och infrastruktur
Utöver dessa områden behandlas också fordonstekniska frågor under
konkurrenskraftsrådet.
Utgångspunkten för en gemensam transportpolitik är att uppnå målen i
fördraget om en gemensam marknad och fri rörlighet.
Transportpolitiken utgör en relativt omfattande del av gemenskapens
lagstiftningsarbete.
Inom området telekommunikationer ryms:
	

 ▪	


Informationssamhällets tjänster

	

 ▪	

 Telefrågor
	

 ▪	

 Postfrågor
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.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Näringsdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Energiomställningens betydelse för klimatfrågan 20 november
2013
Förslag om en europeisk inre marknad för elektronisk
kommunikation, N2013/4192/ITP 1 november 2013
Rådsmöte med fokus på järnvägssäkerhet 11 oktober 2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Transport, Telekom och Energi

Så fungerar rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder 1-2
gånger per halvår. Medlemssländerna representeras vanligtvis av sina
utbildnings-, ungdoms-, kultur-, eller idrottsministrar beroende på
dagordningen. Ministrarna träffas också några gånger per år på
informella möten.
Utbildningsrådet spelar en central roll för att nå unionens strategiska
mål om att bli världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade
ekonomi. En dynamisk och effektiv inre marknad för utbildning och
yrkesutbildning är en förutsättning för att nå dit.
Utbildningsministrarna har enats om tre mål kring vilka huvuddelen av
deras samarbete kretsar:
	

 ▪	

 att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet
	

 ▪	

 att göra utbildningen tillgänglig för alla
	

 ▪	

 att öppna upp utbildningssystemen gentemot omvärlden.
Medlemsländerna sköter själva sin utbildningspolitik både till innehåll
och utformning. EU:s roll är att stödja länderna i sina ambitioner att
utveckla och förbättra nationell politik. Genom att medlemsländerna
jämför sina resultat och erfarenheter hjälper de och sporrar varandra
till att nå målen. Genom EU kan olika åtgärder och program skapas
som underlättar ländernas arbete.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådets viktigaste uppgift är att anta det nya programmet
Aktiv ungdom, som ska genomföras från och med 2007.
På kultur- och audiovisuella området behandlas bland annat:
	

 ▪	

 Kulturramprogrammet Kultur 2000

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Audiovisuella programmen MEDIA Training och MEDIA Plus
Direktivet television utan gränser
Främjande av produktion, distribution och bevarande av
filmverk i Europa
	

 ▪	

 Europeiska kulturhuvudstäder
Kulturrådet verkar för att bidra till kulturens och den audiovisuella
sektorns utveckling i unionen. Rådet har en viktig roll i unionens
främjande av kulturell mångfald i Europa. Bland nyckelfrågorna är
ökad rörlighet för konstnärliga utövare och deras verk i unionen samt
utvidgningen av EU. Behovet av att stärka den europeiska
audiovisuella industrins konkurrenskraft och att förbättra
marknadsföringen av europeisk film är andra viktiga områden.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Utbildningsdepartementet
	

 ▪	

 Kulturdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Ministrar diskuterade idrott på EU-möte 27 november 2013
Beslut om europeiska kulturhuvudstäder 17 maj 2013
Ministrar diskuterade utbildningens betydelse för tillväxt och
jobb i EU 15 februari 2013
Visa alla

Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råd: Utbildning, ungdom, kultur och
idrott

Så fungerar rådet för utrikesfrågor
Rådet för utrikesfrågor sammanträder en gång i månaden.
Medlemsländerna företräds i regel av sina utrikesministrar men i vissa
fall, beroende på dagordningen, deltar även handelsministrar,
biståndsministrar eller försvarsministrar.
I rådet för utrikesfrågor 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.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Utrikesdepartementet
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

	

 	

	

 ▪	


Övergripande mål för utvecklingssamarbetet från 2015
4 december 2013
Försvarsindustrins villkor uppe till diskussion 19 november
2013

	

 ▪	

	

 ▪	


Diskussioner om det allvarliga läget i Syrien 19 november
2013
Visa alla

Relaterat
	

 	

Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
	

 	

Om Coreper - de ständiga representanternas kommitté
	

 	

EU:s utrikestjänst - EEAS
Externa länkar
	

 	

Rådets webbplats: rådet för utrikesfrågor

Om Coreper - de ständiga representanternas kommitté
De ständiga representanternas kommitté, Coreper, har till uppgift att
förbereda rådsmöten på ministernivå.
Efter diskussioner i en av rådets arbetsgrupper, där tjänstemän och
experter från medlemsstaterna och kommissionen deltar, diskuteras
förslaget på en högre tjänstemannanivå i Coreper.
Coreper behandlar frågor som är för politiska för arbetsgrupperna,
men för "tekniska" för rådet. På Coreper-nivå försöker man lösa de
flesta av de meningsskiljaktigheter som finns kvar mellan
medlemsstaterna efter arbetet i arbetsgrupperna för att skapa
förutsättningar för ministrarna att fatta beslut. 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.
Coreper II
I Coreper II företräds medlemsstaterna av sina ständiga representanter,
det vill säga av ambassadörerna vid de ständiga representationerna i
Bryssel. Sverige företräds av ambassadör Anders Ahnlid. Coreper II
möts normalt på onsdagar eller torsdagar varje vecka och behandlar
frågor inom följande områden:
	

 ▪	

 Allmänna frågor och yttre förbindelser
	

 ▪	

 Ekonomiska och finansiella frågor
	

 ▪	

 Rättsliga och inrikes frågor
	

 ▪	

 Övergripande ansvar för toppmötesförberedelser
Coreper I

Coreper I består av de biträdande ständiga representanterna. Sverige
företräds av ambassadör Jan Olsson. Coreper I träffas på onsdagar och
i regel också på fredagar. Frågor som behandlas rör följande områden:
	

 ▪	

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor
Konkurrensfrågor (inre marknad, industri och forskning)
Transport, telekommunikation och energi
Jordbruk och fiske
Miljö
Utbildning, ungdom och kultur

Externa länkar
	

 	

Dagordningar till möten i Coreper I på rådets webbplats
	

 	

Dagordningar till möten i Coreper II på rådets webbplats

Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

Om arbetsgrupper och kommittéer

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (ofta förkortad KUSP)
består av tjänstemän på ambassadörsnivå från medlemsländernas EUrepresentationer i Bryssel.

Rådets arbetsgrupper och kommittéer har till uppgift att förbereda
frågor innan de behandlas av Coreper och slutligen på ministernivå.

KUSP möts oftast två gånger i veckan och arbetar fram policyförslag
och rekommendationer till ministerrådet i frågor som rör den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP.
KUSP leder också arbetet med EU:s säkerhets- och försvarspolitik, till
exempel genom att svara för den politiska kontrollen och strategiska
ledningen av EU:s militära och civila krishanteringsinsatser.
Innan en fråga hamnar hos KUSP-ambassadörerna har den ofta
behandlats av någon av rådets regionala arbetsgrupper, EU:s
militärkommitté eller civilkommittén. KUSP kan också sända tillbaka
råd och rekommendationer till dessa instanser.
Sveriges representant i KUSP är ambassadör Anna-Karin Eneström
som arbetar på den svenska EU-representationen i Bryssel.
Det engelska namnet för KUSP är PSC, Political and Security
Committee.
Relaterat
	

 	

Följ regeringens arbete i EU
	

 	

Sverige och EU
Externa länkar
	

 	

EU-upplysningen: Rådets organisation och Coreper
	

 	

Europeiska unionens råd
	

 	

Anna-Karin Eneströms blogg

Det finns cirka 160 arbetsgrupper och kommittéer som förbereder
rådets möten. Innan frågorna kommer till Coreper har de behandlats i
någon av arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från
medlemsländerna, vanligen från departementen eller från de ständiga
representationerna i Bryssel.
Gruppernas arbetsformer varierar beroende på frågornas karaktär och
gruppernas kultur. De påverkas också av den sittande ordföranden som
i regel kommer från det land som för tillfället har ordförandeskapet i
EU. I några arbetsgrupper av mer teknisk karaktär sitter representanter
från rådets generalsekretariat som permanent ordförande.
Vissa grupper sammanträder på fasta tider och andra sammankallas
med kort varsel när det finns behov. Mötesfrekvensen varierar. En del
arbetsgrupper kan träffas flera gånger i veckan, andra kanske bara en
gång per halvår.
Arbetsgruppen går vanligtvis igenom kommissionens förslag
grundligt, artikel för artikel. Den rapporterar inte till Coreper förrän
ärendet anses vara tillräckligt utrett och då samtliga frågor som kan
lösas i arbetsgruppen har lösts. Ibland kan dock ordföranden välja att
låta Coreper lösa en fråga som hindrar en arbetsgrupp från att komma
vidare i arbetet.
Externa länkar
	

 	

Förteckning över rådets förberedande organ (Rådets
webbplats)

Om 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. Ministerrådets ledamöter är politiskt ansvariga inför sina
nationella parlament.
Ministerrådet har följande arbetsuppgifter:
	

 ▪	


Anta lagstiftningsakter (förordningar, direktiv etc.), oftast efter
ett gemensamt medbeslutandeförfarande med
Europaparlamentet.
	

 ▪	

 Bidra till att samordna medlemsstaternas poltik. Detta är
exempelvis fallett i ekonomiska frågor.
	

 ▪	

 Utforma den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken
enligt Europeiska rådets strategiska riktlinjer.
	

 ▪	

 Ingå internationella avtal på EU:s vägnar.
	

 ▪	

 Anta, tillsammans med Europaparlamentet, unionens budget.
Alla möten leds av det medlemsland som för tillfället är ordförande i
ministerrådet. Vid mötena finns minst en representant från
kommissionen närvarande. Rådet är beläget i Bryssel, i byggnaden
Justus Lipsius. Där äger alla sammanträden rum med undantag för
möten i april, juni och oktober då ministerrådet sammanträder i
Luxemburg.
Ministerrådets konstellationer
Formellt finns bara ett råd, men det sammanträder i olika
konstellationer. Vilken minister som deltar vid vilket sammanträde
beror på vad som ska avhandlas. Om ministerrådet exempelvis ska
diskutera miljöfrågor är det EU-ländernas miljöministrar som
sammanträder. Rådet har följande sammansättningar:

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Allmänna frågor.
Utrikes frågor.
Ekonomiska och finansiella frågor (inklusive budget).
Rättsliga och inrikes frågor (inklusive räddningstjänst).
Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor.
	

 ▪	

 Konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och
rymdfrågor.
	

 ▪	

 Transport, telekommunikation och energi.
	

 ▪	

 Jordbruk och fiske.
	

 ▪	

 Miljö.
	

 ▪	

 Utbildning, ungdom, kultur och idrott.
De flesta rådskonstellationer har även informella möten någon gång
varje år. Ministrarna träffas då i det medlemsland som för tillfället är
ordförande i ministerrådet. Vid dessa möten fattas inga beslut.
Ordförandeskapet
EU:s medlemsländer turas om att vara ordförande i ministerrådet.
Ordförandeskapet växlar halvårsvis. Det land som är ordförande ska
fungera som motor i EU:s lagstiftande och politiska beslutsprocess.
Ordförandeskapet ansvarar för rådets dagordning och är ordförande för
ministerrådets möten. En viktig uppgift för ordförandeskapet är att
medla fram kompromisser mellan medlemsstaterna. För att stödja
ordförandelandet finns den så kallade trojkan som består av det
innevarande och det kommande ordförandeskapet samt kommissionen.
Sverige var ordförande under våren 2001. Turordningen fram till 2020
ser ut så här:
	

 ▪	

	

 ▪	


2013- Irland, Litauen
2014- Grekland, Italien

	

 ▪	

 2015- Lettland, Luxemburg
	

 ▪	

 2016- Nederländerna, Slovakien
	

 ▪	

 2017- Malta, Storbritannien
	

 ▪	

 2018- Estland, Bulgarien
	

 ▪	

 2019- Österrike, Rumänien
	

 ▪	

 2020- Finland (jan-juni)
Beslut
Ministerrådet huvuduppgift är att lagstifta, oftast tillsammans med
Europaparlamentet. I de flesta frågor beslutar rådet med kvalificerad
majoritet. I en del fall måste dock alla medlemsländer vara överens
och enhällighet krävs då i rådet. De beslut som fattas inom
skatteområdet och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
kräver exempelvis enhällighet.
När rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet har varje land ett
visst antal röster. För att uppnå kvalificerad majoritet ska minst 260 av
rösterna läggas på förslaget samtidigt som en majoritet av
medlemsländerna ska rösta för.
När ett beslut fattas med kvalificerad majoritet kan ett medlemsland
begära en kontroll av att de länder som röstat för förslaget motsvarar
62 procent av EU:s befolkning. Om det inte gör det faller förslaget.
Fördelning av rösterna i rådet
Land
Antal röster
Tyskland, Frankrike, Italien, Förenade kungariket	

Spanien, Polen	

	

	

	

	

Rumänien	

	

	

	

	

	

Nederländerna	

	

	

	

	

	

Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Portugal	


	

	

	

	

	


29
27
14
13
12

Sverige, Österrike, Bulgarien	

	

	

	

	

Kroatien, Danmark, Finland, Irland, Litauen, Slovakien	

Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slovenien	

 	

Malta	

 	

	

	

	

	

	

	

Totalt	

 	

	

	

	

	

	

	

Externa länkar
	

 	

Europeiska unionens råds webbplats

10
7
4
3
352

Öppenheten inom EU
	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Föreslagna ändringar - regeringens ståndpunkt
Har inte undermenyer
Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU

EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet till de
svenska reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar i
tryckfrihetsförordningen.
Reglerna i öppenhetsförordningen ger medborgare en grundläggande
rätt att ta del av Europaparlamentets, rådets och kommissionens alla
handlingar - eller delar av handlingar - som inte skyddas av sekretess.
De sekretessundantag som finns i EU:s öppenhetsförordning är i
huvudsak desamma som de som finns i den svenska
tryckfrihetsförordningen, dvs. skydd för allmän säkerhet eller skydd
för enskildas privatliv, m.m.
Institutionerna har upprättat offentliga register över sina handlingar.
Via dessa register kan man, utan att formellt begära tillgång till en
handling, ta del av ett stort antal handlingar på institutionernas
webbplatser.
Om en handling inte finns på institutionens webbplats, eller om man
av andra skäl vill ha den skickad till sig, kan man begära tillgång till
handlingen hos den institution där handlingen finns. Institutionen är då
skyldig att lämna ut handlingen om inte något av de sekretesskäl som
anges i öppenhetsförordningen gäller för informationen i handlingen.
Om en handling bara till viss del skyddas av sekretess ska de övriga
delarna lämnas ut.

Relaterat
	

 	

Större frågor i EU-arbetet 2013
	

 	

Informationsmaterial: EU:s öppenhetsregler
Externa länkar
	

 	

Rådets information om tillgång till handlingar
	

 	

Kommissionens information om öppenhet inom EU
	

 	

Registret över kommissionsdokument (på EU-kommissionens
webbplats)
	

 	

Europaparlamentets register över handlingar

Föreslagna ändringar i öppenhetsförordningen - regeringens
ståndpunkt
Öppenheten inom EU har på det hela taget ökat väsentligt sedan EU:s
öppenhetsförordning infördes. Men under den översyn av
öppenhetsförordningen som inleddes under 2008 och som fortfarande
pågår har det också framförts förslag som skulle leda till en minskad
öppenhet. Regeringens målsättning i förhandlingarna är ökad, eller
åtminstone bibehållen, öppenhet i EU:s institutioner.
Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft har kommissionen presenterat
ytterligare ett förslag till ändringar i öppenhetsförordningen, som i
huvudsak innebär att förordningen ska tillämpas av samtliga unionens
institutioner, organ och byråer.
Kommissionen presenterade i april 2008 ett förslag till ändringar av
vissa regler i öppenhetsförordningen.
Förslaget innebär bland annat:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


att det i öppenhetsförordningen förs in regler om tillgång till
miljöinformation från den så kallade Århusförordningen,
att den skyldighet institutionerna har att aktivt publicera
lagstiftningshandlingar på internet förstärks,
att det tydliggörs att en medlemsstat inte ensidigt kan
bestämma om en handling som den medlemsstaten gett in till
en institution får lämnas ut eller inte,
att information i en handling som en institution själv har
upprättat bara blir tillgänglig om informationen formellt har
skickats iväg eller registrerats (definitionen av vad som kan
kallas en handling ändras),

	

 ▪	

	

 ▪	


att vissa kategorier av handlingar, till exempel handlingar i
konkurrensärenden, undantas från förordningens
tillämpningsområde och
att bedömningen av om personuppgifter kan lämnas ut i vissa
fall ska göras med tillämpning av EU-institutionernas regler
om skydd för personuppgifter i stället för
öppenhetsförordningen.

Regeringens inställning till förslaget
Regeringen välkomnar vissa delar av förslaget, såsom kommissionens
ambition att samla alla relevanta sekretessregler i
öppenhetsförordningen. Om alla sekretessregler samlas i
öppenhetsförordningen underlättar det för allmänheten att överblicka
regleringen.
Regeringen är även positiv till att det tydliggörs att en medlemsstat
inte ensidigt får bestämma att en handling som den har gett in till
institutionerna inte får lämnas ut. Regeringen anser också att
medlemsstaterna inte ska kunna åberopa nationell lagstiftning för att
förhindra att en av EU:s institutioner lämnar ut en handling till en
medborgare.
Det skulle ge medlemsstaterna ett orimligt stort inflytande över
beslutet om utlämnande, och gör det svårt för den enskilde
medborgaren att förutse hur och vilken lagstiftning som ska tillämpas.
Sekretessprövning bör i stället bara ske enligt bestämmelserna i
öppenhetsförordningen.
Det är bra att skyldigheten att aktivt publicera lagstiftningshandlingar
på internet stärks. Med fler handlingar direkt tillgängliga blir det
enklare för medborgarna att finna den information som de söker.

Förslaget från 2008
Regeringen välkomnar vissa delar av förslaget, såsom kommissionens
ambition att samla alla relevanta sekretessregler i
öppenhetsförordningen. Om alla sekretessregler samlas i
öppenhetsförordningen underlättar det för allmänheten att överblicka
regleringen.
Regeringen är positiv till att det tydliggörs att en medlemsstat inte
ensidigt får bestämma att en handling som den har gett in till
institutionerna inte får lämnas ut. Regeringen anser också att
medlemsstaterna inte ska kunna åberopa nationell lagstiftning för att
förhindra att en av EU:s institutioner lämnar ut en handling till en
medborgare. Det skulle ge medlemsstaterna ett orimligt stort
inflytande över beslutet om utlämnande, och gör det svårt för den
enskilde medborgaren att förutse hur och vilken lagstiftning som ska
tillämpas. Sekretessprövning bör i stället bara ske enligt
bestämmelserna i öppenhetsförordningen.
Det är enligt regeringen bra att skyldigheten att aktivt publicera
lagstiftningshandlingar på internet stärks. Med fler handlingar direkt
tillgängliga blir det enklare för medborgarna att finna den information
som de söker.
Enligt regeringen finns också delar i förslaget som bör omarbetas om
det uttalade syftet att öka öppenheten ska uppnås.

att allmänheten aldrig skulle ha rätt till tillgång till dessa handlingar,
oavsett om de innehåller känsliga uppgifter eller inte. Ett bättre
alternativ är att låta sekretessregler skydda det som är känsligt.
Att en ansökan i vissa fall ska prövas enligt EU-institutionernas
bestämmelser om skydd för personuppgifter bedöms leda till mindre
öppenhet. Det kan också leda till att andra procedurregler ska
tillämpas, vilket blir svårt för allmänheten att hålla reda på.
Vissa delar bör omarbetas
Enligt regeringen finns också delar i förslaget som bör omarbetas för
att uppnå det uttalade syftet att öka öppenheten.
Den föreslagna definitionen av en handling bedöms innebära att färre
handlingar som upprättas inom institutionerna omfattas av begreppet
än enligt den nuvarande definitionen.
Regeringen bedömer även att de föreslagna undantagen för vissa
kategorier av handlingar skulle innebära en minskning av öppenheten.
Om vissa kategorier av handlingar inte längre omfattas av
öppenhetsförordningen innebär det att allmänheten aldrig skulle ha rätt
till tillgång till dessa handlingar, oavsett om de innehåller känsliga
uppgifter eller inte. Ett bättre alternativ är att låta sekretessregler
skydda det som är känsligt.

Den föreslagna definitionen av en handling bedöms innebära att färre
handlingar som upprättas inom institutionerna omfattas av begreppet
än enligt den nuvarande definitionen.

Det bedöms också leda till mindre öppenhet att en ansökan i vissa fall
ska prövas enligt EU-institutionernas bestämmelser om skydd för
personuppgifter. Detta kan även leda till att andra procedurregler ska
tillämpas, vilket blir svårt för allmänheten att hålla reda på.

Likaså bedöms de föreslagna undantagen för vissa kategorier av
handlingar innebära en minskning av öppenheten. Om kategorier av
handlingar inte längre omfattas av öppenhetsförordningen innebär det

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag från 2011
I mars 2011 presenterade kommissionen ytterligare ett förslag till
ändringar i öppenhetsförordningen. Syftet är att anpassa förordningen

till den nya rättsliga grunden i Lissabonfördraget (artikel 15.3 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF). Enligt den
ska allmänhetens rätt till tillgång till handlingar utvidgas till att, med
några få undantag, omfatta handlingar hos EU:s samtliga institutioner,
organ och byråer.

Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU enligt
nuvarande regler

Regeringen välkomnar förslaget, som innebär att öppenhetsregler - i
enlighet med den nya bestämmelsen i Lissabonfördraget - ska gälla för
alla myndigheter i EU och inte bara för Europaparlamentet, rådet och
kommissionen.

	

	

	

	


Vad händer i arbetet just nu?
Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om de två förslagen den 15
december 2011. Under det första halvåret 2012 pågick intensiva
förhandlingar i rådet samt informella trepartssamtal mellan
institutionerna. Någon kompromiss kunde dock inte nås.
Externa länkar
	

 	

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och
kommissionens handlingar (pdf på Kommissionens webbplats)
	

 	

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
handlingar (pdf på Kommissionens webbplats)

	

 ▪	

	

 ▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Vilka handlingar kan man ta del av?
Hur vet man vilka handlingar som finns hos en
institution?
Hur ansöker man om att få en kopia av en handling?
Hur lång tid måste man vänta på en handling?
När kan en institution vägra att lämna ut en handling?
Kan man överklaga ett beslut att inte lämna ut en
handling?
Gäller samma regler hos svenska myndigheter?
Hur tar man del av rådets register över offentliga
handlingar?
Hur kontaktar man den Europeiska kommissionen?
Hur tar man del av Europaparlamentets offentliga
register för handlingar?

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 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 varför 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 bedömer att informationen i en handling omfattas av
någon av sekretessbestämmelserna, ska 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 ett beslut att inte lämna ut en handling?
Om en institution vägrar att lämna ut en handling har man rätt att
begära att institutionen omprövar ansökan. Det innebär 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 EGdomstolen (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.
Hur tar man del av rådets register över offentliga handlingar?
Kontaktuppgifter till rådets generalsekretariat:
Fax: +32 2 281 63 61
Postadress:
Rådets generalsekreterare/höge representant
Rue de la Loi 175
B-1048 Bryssel
Belgien
	

 ▪	

 Rådets generalsekretariat / Handlingar
Hur kontaktar man den Europeiska kommissionen?
Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionen:
E-post: sg-acc-doc@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 72 42
Postadress:

Generalsekretariatet
Europeiska kommissionen
Enhet SG.DSG1.B.5 Öppenhet
B-1049 Bryssel
Belgien
	

 ▪	

 Kommissionens dokumentwebbplats
Hur tar man del av Europaparlamentets offentliga register för
handlingar?
Kontaktuppgifter till Europaparlamentet:
Fax: +32 2 284 39 49
Postadress:
Europaparlamentet
Offentliga registret - Tillgång till handlingar
ASP 06 D 059
Rue Wiertz
B-1047 Bryssel
Bryssel
	

 ▪	


Europaparlamentets offentliga register

Externa länkar
	

 	

Europeiska ombudsmannens webbplats

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
EU och internationellt
	

 ◦	

 Aktuella EU-frågor
	

 ◦	

 EU påverkar
	

 ◦	

 Regionkommittén
	

 ◦	

 Europarådet och CLRAE
	

 ◦	

 Internationella organisationer och nätverk
	

 ◦	

 Internationellt utvecklingssamarbete
	

 ◦	

 Vänortssamarbete
	

 ◦	

 Verktyg - stöd i ditt internationella arbete
	

 ◦	

 Nyhetsarkiv
	

 ◦	

 Information på engelska
	

 ◦	

 Kontakt
▪	

Brysselkontoret

Demokrati o d, juridik.

Demokratipolitik

(Demokratiminister. Justitieminister, del )

	

 	


Birgitta Ohlsson
är även demokratiminister.

	

 	

	

 	

	

 	


Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Birgitta Ohlsson
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

Demokratipolitiken handlar om medborgarnas inflytande och
delaktighet i samhället, demokrati och allmänna val, demokratins
utveckling och stöd till de politiska partierna.

Ansvarsområde
	

 	


Demokratifrågor
Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och
fördjupa den svenska demokratin. Individens möjligheter till
inflytande ska förstärkas och de mänskliga rättigheterna
respekteras.

Har inte undermenyer
Mål och budget för demokratipolitiken 2014
Val och valdeltagande
Stärka demokratin
Värna demokratin

Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande är starka och de mänskliga rättigheterna
respekteras. Detta mål uppfylls framför allt genom att säkerställa
medborgarens möjligheter till insyn, inflytande och deltagande, genom
att motverka hot mot demokratin och genom att respektera de
mänskliga rättigheterna. Regeringens viktigaste uppgifter inom
området är därför att stärka och värna demokratin.
I en levande demokrati utgår makten från medborgarna och varje
individ har möjlighet att påverka de beslut som rör den egna vardagen.
Därför arbetar regeringen för att närheten till de politiska besluten ska
öka genom förbättrade möjligheter till aktivt deltagande och en god
social sammanhållning där individens rätt till självbestämmande inte
inskränks av andra individer.
Sverige måste respektera sina internationella åtaganden avseende de
mänskliga rättigheterna. Den svenska rättsordningen ska stå i
överensstämmelse med de internationella konventioner som Sverige
har anslutit sig till och dessa ska följas på alla samhällsnivåer.

Prioriterade områden inom demokratipolitiken är:
	

 ▪	

 Åtgärder för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
	

 ▪	

 Val och valdeltagande
	

 ▪	

 Förstärkta möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i
den demokratiska processen
	

 ▪	

 Vidgat inflytande med hjälp av e-verktyg
	

 ▪	

 Demokratiforskning
	

 ▪	

 Fortsatt systematiskt arbete för de mänskliga rättigheterna i
Sverige
Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Birgitta Ohlsson
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Aktuellt
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


EU- och demokratiministern besöker London
Pressmeddelande, 27 november 2013
EU-ministern talar på organisation mot extremism i Berlin
Pressmeddelande, 21 november 2013
EU-ministern till Umeå för att inleda serie dialogmöten
Pressmeddelande, 19 november 2013
Visa allt

Relaterat
	

 	

Det demokratiska systemet i Sverige
	

 	

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism

Mål och budget för demokratipolitiken 2014
Det övergripande målet för demokratipolitiken är en levande
demokrati där individens möjligheter till inflytande förstärks och de
mänskliga rättigheterna respekteras.
Demokratipolitiken omfattar allmänna val, åtgärder för att stärka och
värna individens rättigheter och möjligheter till inflytande samt
åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga
rättigheterna på nationell nivå. Även den verksamhet som
Valmyndigheten, Justitiekanslern och Datainspektionen bedriver,
liksom distributionen av Svensk författningssamling (SFS) till
kommuner, landsting och kommunbibliotek faller inom
demokratipolitikens område. Området omfattar också stödet till
politiska partier.
Prioriterade områden
	

 ▪	

 Ett högt och mer jämlikt valdeltagande.
	

 ▪	

 Ett breddat och jämlikt deltagande i de folkvalda
församlingarna.
	

 ▪	

 Stärkta möjligheter till inflytande, insyn och delaktighet mellan
valen.
	

 ▪	

 En ökad demokratisk medvetenhet.
	

 ▪	

 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
	

 ▪	

 Ett fortsatt och förstärkt systematiskt arbete för de mänskliga
rättigheterna i Sverige.
Budget för 2014
För år 2014 avsätts 906 miljoner kronor till demokratipolitiken. Den
stora ökningen beror på att det under 2014 kommer genomföras två val
i Sverige. Val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september. Anslaget

tillförs även medel för insatser för att främja och säkerställa respekten
för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
Verksamhet	

 	

	

	

Allmänna val och demokrati	

 	

Justitiekanslern	

	

	

Datainspektionen	

	

	

Svensk författningssamling	

 	

Valmyndigheten	

	

	

Stöd till politiska partier	

	

Mänskliga rättigheter	

	

	

Summa	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


miljoner kr
631
40
44
1
19
171
15
921

Relaterat
	

 	

Läs mer om budgeten på regeringen.se/budget
	

 	

Läs om budgetprocessen
Externa länkar
	

 	

Justitiekanslern
	

 	

Datainspektionen
	

 	

Valmyndigheten
	

 	

Vetenskapsrådet

Val och valdeltagande
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Valmyndigheten
Har inte undermenyer
Val 2014
Har inte undermenyer
Valdeltagandeinsatser

Röstning i allmänna val är en grundläggande förutsättning för det
demokratiska styrelseskicket. Valmyndigheten ansvarar för att planera
och samordna genomförandet av allmänna val.
Valen är medborgarnas viktigaste medel för att påverka vilken politik
som ska föras och samtidigt utkräva ansvar för den politik som förs.
En förutsättning för att de politiska beslutande församlingarna ska
anses agera utifrån folkets mandat är att tillräckligt många av de
röstberättigade deltar i de allmänna valen.
Valdeltagandet är ett uttryck för demokratins förankring i samhället
och ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat att
företräda medborgarna. Ett högt valdeltagande är också ett tecken på
att demokratin som sådan fungerar och är livskraftig. Ett högt
valdeltagande innebär även ett mer jämlikt valdeltagande och att
valresultaten mer korrekt avspeglar de olika intressen och åsikter som
uttrycks i samhället.

Valmyndigheten

Val 2014

Valmyndigheten är den centrala myndigheten för val och ansvarar för
att planera och samordna genomförandet av allmänna val och
nationella folkomröstningar.
Valmyndighetens mål är att genomföra val med största möjliga
tillförlitlighet och effektivitet.

Under 2014 kommer val till Europaparlamentet äga rum den 25 maj
och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14
september.

Valmyndighetens uppdrag är, bland annat, att informera väljarna om
när, var och hur man röstar, samt att ta fram det material som används
vid valen såsom röstkort och valsedlar. Myndigheten ser även till att
sprida fortlöpande information om valresultaten under
sammanräkningens gång och utifrån valresultatet utser
Valmyndigheten de ledamöter och ersättare som får mandat i riksdagen
och Europaparlamentet. Valmyndigheten tar fram handledningar och
utbildningsmaterial för vägledning för länsstyrelser och valnämnder.
Valmyndigheten utvecklar och underhåller även it-stödet för
valadministrationen.
Valmyndigheten kan i perioden mellan ordinarie val behöva
genomföra omval och extra val och har vid kommunala
folkomröstningar ansvar för att ta fram underlag för framställande av
röstlängd och röstkort.
Valmyndigheten har även tillsammans med Sametinget och
Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvar för att genomföra
Sametingsvalet. Valmyndigheten ansvarar bland annat för samordning
av valet, röstkort, registrering av partier och kandidater samt tryckning
av valsedlar.
Valmyndigheten har även i uppdrag att vid medborgarinitiativ i EU
kontrollera underskrifter från EU-medborgare från Sverige som stödjer
förslaget.
	

 ▪	


Medborgarinitiativet - en ny möjlighet för medborgare att
påverka på EU-nivå

2014 är första gången som vi i Sverige har Europaparlamentsval och
nationella allmänna val samma år, ett supervalår. Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Valet 2014 kommer att äga rum i alla
EU:s medlemsländer under perioden 22-25 maj. I Sverige hålls valet
söndagen den 25 maj 2014. Val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart
fjärde år. Valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige hålls
söndagen den 14 september 2014.
	

 ▪	

	

 ▪	


Mer om valen finns på Valmyndighetens webbplats
Läs mer om Europaparlamentet

Valdeltagandeinsatser
Regeringen genomför ett antal valdeltagandeinsatser i samband med
supervalåret 2014. Unga och utrikes födda är prioriterade målgrupper.
EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson genomför dessutom
dialogbesök under hösten 2013 och våren 2014 till ett antal större
städer i Sverige i syfte att skapa intresse och engagemang för
Europaparlamentsvalet
Vid de senaste två nationella allmänna valen har andelen röstande
ökat. Även i det senaste Europaparlamentsvalet ökade det svenska
valdeltagandet. Samtidigt är valdeltagandenivåerna betydligt lägre i
Europaparlamentsvalet än i de nationella allmänna valen. I
riksdagsvalet 2010 uppgick valdeltagandet till 85 procent och i
Europaparlamentsvalet 2009 till 46 procent.
Trots att valdeltagandet vid de senaste valen ökade mest i
väljargrupper som traditionellt deltar i mindre utsträckning finns det
fortfarande stora skillnader. Andelen röstande är betydligt mindre
bland unga och utrikes födda. Skillnaderna i valdeltagande mellan
olika grupper är dessutom mer påtagliga i Europaparlamentsvalet än i
de nationella allmänna valen. Beslutsfattande i EU påverkar konkret
individers vardag i Sverige och det låga och ojämlika valdeltagandet i
Europaparlamentsvalet i Sverige gör det särskilt viktigt att genomföra
insatser för att öka deltagandet i detta val.
Mot denna bakgrund verkar regeringen för ett högt och jämlikt
valdeltagande 2014.
Skolval
Regeringen har under 2013 gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att
förbereda skolval 2014 inför Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet.
Syftet ät att visa elever hur röstning fungerar och ge tillfälle för
skolorna att diskutera frågor om det demokratiska systemet och
demokratins principer.
	

 ▪	

 Läs mer om Skolval på Ungdomsstyrelsens webbplats
Stödmaterial om politisk information i skolan

Ungdomsstyrelsen ska ta fram ett stödmaterial för lärare om hantering
av politisk information och närvaro av politiska partier i skolan. Syftet
med stödmaterialet är att göra det enklare för skolor att öppna upp för
diskussioner med politiska partier och ge konkret stöd till lärare på
skolor som bjuder in politiska partier.
	

 ▪	

 Uppdrag till Ungdomsstyrelsen att genomföra förberedelser av
fördelning av stöd i samband med 2014 års allmänna val
Medel till organisationer och kommuner som genomför
valdeltagandeinsatser
Regeringen kommer att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela
medel till organisationer inom det civila samhället och till kommuner
som genomför verksamhet för att öka valdeltagandet. Verksamheten
ska i första hand inriktas på unga och utrikes födda och genomföras i
områden med lågt deltagande i tidigare allmänna val.
	

 ▪	

 Läs mer om valdeltagandeinsatser på ungdomsstyrelsens
webbplats
Ungdomssatsning kring Europaparlamentsvalet
Under 2013 och 2014 är ungas engagemang för
Europaparlamentsvalet prioriterat inom det så kallade
förvaltningspartnerskapet (ett samarbete mellan regeringen,
Europaparlamentet och EU-kommissionen). Insatserna omfattar bland
annat information till unga väljare och ungdomsorganisationer, samt
stöd till nätverket av rektorer och lärare som utbildades under
föregående programperiod.
Särskilda medel till politiska partier för informationsinsatser
De politiska partierna har en viktig roll i att skapa intresse för de
allmänna valen. Regeringen kommer att fördela särskilda medel till
riksdagspartierna och partierna representerade i Europaparlamentet för
informations¬insatser. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att
nå ut till väljarna och då särskilt till grupper där valdeltagandet
traditionellt sett är lägre.

Uppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Regeringen kommer ge Nämnden för statens stöd till trossamfund ett
uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser
inför Europaparlamentsvalet och de nationella valen. Trossamfunden
är viktiga för nykomna eftersom den religiösa samhörigheten kan vara
en trygghet i det nya samhället. Trossamfunden kan därför nå grupper
som myndigheter och andra organisationer har svårare att nå.
Kartläggning om tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning
Det är viktigt att alla får lika möjligheter att rösta. Regeringen kommer
att genomföra en kartläggning av tillgängligheten till val- och
förtidsröstningslokaler för att förbättra tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Dialogbesök inför Europaparlamentsvalet
EU- och demokratiministern Birgitta Ohlsson genomför under 2013
och 2014 dialogbesök för att bland annat skapa intresse och
engagemang för valet till Europaparlamentet.
Besöken ska bidra till att:
	

 ▪	

 Sprida kunskap om Europaparlamentsvalet
	

 ▪	

 Stimulera en bred diskussion om aktuella sakfrågor och EU:s
framtid
	

 ▪	

 Öka kunskapen om och förankra regeringens EU-politik
	

 ▪	

 Informera om möjligheten att genomföra skolval till
Europaparlamentet
	

 ▪	

 Mer om EU- och demokratiministerns dialogmöten
EU-utbildning för förtroendevalda och politiska partier
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) får medel för att
ta fram en anpassad utbildning om EU för politiskt förtroendevalda
och representanter för de politiska partierna på lokal och regional nivå.
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Har inte undermenyer
Avslutade demokratiprojekt
För att stärka demokratin genom ökad insyn och ökat inflytande
fortsätter regeringen under 2012 att bland annat att verka för att val
ska genomföras på ett tillförlitligt sätt och för ett ökat
medborgarinflytande med hjälp av verktyg för e-demokrati.
Här finner du information om medborgarinitiativet - en ny möjlighet
för EU-medborgare att påverka genom att gå samman och uppmana
Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag.
Här redovisas det arbete som bedrivits av Valmyndigheten inför och i
samband med de allmänna valen 2010 och skolvalen. Resultat
redovisas också för omvalen den 15 maj 2011 till
landstingsfullmäktige i Västra Götalands län och till
kommunfullmäktige i Örebro kommun, valkrets Örebro Nordöstra.
I samband med de allmänna valen 2010 och omvalen 2011 har de
politiska partierna tilldelats medel för särskilda informationsinsatser.
En utvärdering av informationsinsatserna inför de allmänna valen
2010 redovisas under egen rubrik.
Även de projekt för insyn och inflytande som bedrivs i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och inom EU och
Europarådet redovisas liksom Vetenskapsrådets arbete med
demokratiforskning.

Medborgarinitiativet - en ny möjlighet för medborgare att
påverka på EU-nivå
Att väcka ett medborgarinitiativ är en ny möjlighet för EU-medborgare
att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag i deras intresse.
Förordningen om medborgarinitiativet trädde i kraft den 1 april 2012
och är i alla delar bindande och direkt tillämplig i alla EUmedlemsstater. Nu har du som är EU-medborgare en direkt möjlighet
att påverka frågor som EU har rätt att lagstifta om.
I korthet gäller för medborgarinitiativ:
	

 ▪	

 Den grupp (s.k. medborgarkommitté) som organiserar
insamlingen av stödförklaringar ska registrera
medborgarinitiativet hos kommissionen. Därefter har
kommissionen två månader på sig att kontrollera att initiativet
uppfyller de krav som ställs, t.ex. att EU har rätt att lagstifta i
frågan.
	

 ▪	

 Det krävs minst en miljon undertecknare.
	

 ▪	

 Undertecknarna ska komma från minst en fjärdedel av EU:s
medlemsländer
	

 ▪	

 I varje land krävs ett minsta antal underskrifter (13 500 från
Sverige).
	

 ▪	

 Den som skriver under ett initiativ ska vara EU-medborgare
och ha uppnått rösträttsålder till Europaparlamentsvalet (18 år i
Sverige).
	

 ▪	

 Insamlingen av stödförklaringar får pågå i högst ett år efter det
att initiativet registrerats.
	

 ▪	

 Stödförklaringarna kan samlas in på olika sätt, både på papper
eller via internet.

Regeringen arbetar för att medborgarinitiativet utformas på ett sådant
sätt att det kan användas i praktiken. Senast den 1 april 2015, och
därefter vart tredje år, ska kommissionen överlämna en rapport om
tillämpningen av förordningen till Europaparlamentet och rådet.
Relaterat
	

 	

Pressmeddelande: EU-ministern hoppas på mer demokratiskt
EU
	

 	

Pressmeddelande: Regeringsbeslut om EU:s medborgarinitiativ
Externa länkar
	

 	

Läs mer om medborgarinitiativet på EU-upplysningens
webbplats
	

 	

Läs mer om medborgarinitiativet på Kommisssionens
webbplats
	

 	

Förordningen om medborgarinitiativet

Medborgardialog
Genom regeringens stöd till den demokratiska utvecklingen inom
kommuner och landsting skapas förutsättningar för ett ökat deltagande
i de demokratiska processerna.
En levande demokrati innebär att alla människor ska ha goda
möjligheter att påverka beslut som rör den egna vardagen. Insyn,
transparens, öppenhet och lättillgänglig samhällsinformation är
grundläggande förutsättningar för att människor ska kunna utöva det
inflytandet. Regeringens långsiktiga samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting i fråga om medborgardialog är därför
mycket värdefullt. Men vad är medborgardialog? Det är att
medborgare ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om olika
frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få
föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan och man
behöver inte komma till konsensus.
Regeringens satsning på demokratiforskning och ett kunskapsutbyte
kring medborgardialog inom EU bidrar också till en högre
medvetenhet om demokratifrågorna. En förutsättning för att
medborgarna ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter är att de
känner till dessa. Information och forskning är därför viktiga
komponenter för att öka möjligheterna till insyn och inflytande i de
politiska beslutsprocesserna.
Under 2012 kommer regeringen att fortsätta verka för ett ökat
användar- och medborgarinflytande för att stärka demokratin genom
ökad insyn och ökat inflytande.
	

 ▪	

 Läs mer om medborgardialog på SKL:s webbplats
Medborgardialog med stöd av it

Ett av regeringens prioriterade områden för demokratipolitiken är att
öka möjligheterna till insyn, inflytande och deltagande. Regeringen
stödjer därför sedan 2006 ett projekt som bedrivs i samarbete med
SKL och som är inriktat på att utveckla dialog mellan förtroendevalda
och medborgarna med stöd av it. Tyngdpunkten i arbetet har varit att
komplettera de traditionella kanalerna med it-baserade verktyg för
dialog som har tagits fram med medborgaren och användbarheten i
fokus. Samarbetet syftar till att stödja kommuner och landsting i deras
arbete med att stärka den medborgerliga förankringen. Verktygen
prövas nu i praktiken i landets kommuner och landsting.
Erfarenheter från de olika projekten visar att delaktigheten i de
politiska beslutsprocesserna ökar när den enskilde medborgaren ges
ökade möjligheter att involveras. Projektet syftar därför även till att
öka kunskapen om nya metoder för politiskt deltagande. Det finns ett
ökat intresse bland kommuner och landsting för att använda sig av
medborgardialog och SKL:s dialogverktyg.
I ett fortsatt nära samarbete med SKL ska de metoder för dialog som
har tagits fram sedan 2006 vidareutvecklas, synliggöras och
tillgängliggöras. Regeringen ser samtidigt fortlöpande över vilka
åtgärder som kan behöva vidtas för att ytterligare öka
medborgarinflytandet.
Den ökade användningen av it skapar möjligheter för större
transparens i den offentliga förvaltningen. Regeringens satsning på en
effektivare och mer enhetlig förvaltning är en viktig del i arbetet för
ökad insyn i det demokratiska systemet.
Hittills har SKL beviljats 6,1 miljoner kronor för projektet. Resultaten
ska redovisas senast den 15 december 2013.
	

 ▪	

 Läs mer om medborgardialog med IT-stöd på SKL:s webbplats

En digital agenda för Sverige
Regeringen har under 2011 att presenterat en Digital agenda för
Sverige som är en sammanhållen strategi för att tillvarata de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.
	

 ▪	

 Om Digitala agendan
Stärkta möjligheter till inflytande och deltagande i den lokala
beslutsprocessen
Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks. Detta mål fastställdes av riksdagen
2008 och uppfylls bl.a. genom att medborgarens möjligheter till insyn,
inflytande och deltagande säkerställs.
Sedan 2006 har regeringen i ett nära samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting tagit fram metoder för dialog på lokal nivå.
Under 2007-2011 har Sveriges Kommuner och Landsting fått stöd från
Regeringen för att utveckla it-verktyg för medborgardialog. Ett 60-tal
kommuner och landsting använder nu dessa verktyg.
Medborgardialog bör ske strukturerat och bli en naturlig del av
beslutsprocessen. Det är dock en förändring som tar lång tid och
kräver ett långsiktigt engagemang. Det arbete som har genomförts
hittills har visat att det finns behov av ytterligare insatser. Genom att
erbjuda ett antal kommuner och landsting stöd och utbildning samt
förmedla internationella och nationella kontakter skapas
förutsättningar för fortsatt arbete med att stärka möjligheterna till
inflytande och deltagande.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Stöd till projekt för medborgardialog

Beslutsfattande på distans
Förutsättningarna och formerna för beslutsfattande på distans har
utretts inom ramen för Kommittén för förstärkning av den kommunala
demokratins funktionssätt.
Kommitténs uppdrag var att överväga och föreslå åtgärder för att
utveckla formerna för kommunalt beslutsfattande och stärka den
kommunala representativa demokratins funktionssätt. Uppdraget
redovisades 7 maj 2012.
	

 ▪	

 SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati

Demokratiforskning och statistik

Internationellt demokratiarbete

På regeringens uppdrag beviljar Vetenskapsrådet medel till forskning
om demokrati.

Sverige deltar i ett flertal kommittéer och grupper inom Europarådet
som har till uppgift att stärka arbetet med demokrati och mänskliga
rättigheter.

I maj 2007 utlyste Vetenskapsrådet forskningsmedel för
mångvetenskaplig demokratiforskning för perioden 2007-2010. På
Vetenskapsrådets webbplats presenteras de projekt som ingår i
Vetenskapsrådets demokratisatsning. Webbplatsen tillhandhåller även
information om demokratinätverk och dokumentation från
konferenser. De sex projekt som fått medel avslutades 2010.
Slutrapporteringen av forskningsresultaten samt den vetenskapliga och
ekonomiska redovisningen ska ske till Vetenskapsrådet i mars 2012.
I mars 2011 utlyste Vetenskapsrådet nya forskningsmedel för
mångvetenskaplig demokratiforskning, denna gång för perioden
2011-2013. Inriktningen omfattar hot mot det demokratiska samhällets
grundvalar (särskilt extremism) och respons mot sådana hot, liksom
frågor om medborgarnas inflytande, representation, deltagande, insyn
och ansvarsutkrävande.
Under 2011 beviljades medel till tre forskningsprojekt som ska
bedrivas under tre år framöver. Den vetenskapliga och ekonomiska
redovisningen ska göras till Vetenskapsrådet 2015.
Externa länkar
	

 	

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats

EU:s program Ett Europa för medborgarna, som pågår under perioden
2007-2013, syftar till att överbrygga klyftan mellan medborgarna och
EU-institutionerna, att stärka sammanhållningen mellan européer och
att öka den ömsesidiga toleransen och förståelsen medborgare emellan.
För 2012 har regeringen utsett Ungdomsstyrelsen till nationell
kontaktpunkt med uppgift att fortsätta marknadsföra och lansera
programmet i Sverige. Målet för verksamheten är att öka antalet
svenska projektansökningar till programmet genom
informationsspridning och olika synliggörande aktiviteter.
Medverkan inom Europarådet
Sverige deltar även i ett flertal kommittéer och grupper inom
Europarådet som har till uppgift att stärka arbetet med demokrati och
mänskliga rättigheter. Fokus ligger på frågor rörande
demokratiutveckling, huvudsakligen på de lokala och regionala
nivåerna. Några av de områden som är särskilt viktiga att arbeta med
under de närmaste åren är stärkt social sammanhållning, att motverka
och förebygga hot mot demokratin samt öka medborgarnas
möjligheter till inflytande genom it-verktyg.
Projekt för utbyte av erfarenheter för medborgerligt deltagande i EU
År 2008 beviljades Sverige tillsammans med Finland och Estland
medel från Europeiska kommissionen för ett projekt om gemensamt
kunskapsutbyte för att främja medborgerligt deltagande i Europeiska
unionen (EPACE).

Inom ramen för projektet har forskning bedrivits för att samla och
utvärdera goda exempel från deltagarländernas arbete med
medborgarinflytande.
Det fortsatta arbetet är inriktat på att dels sprida den kunskap som är
resultat av forskningen på områdena för e-demokrati och delaktighet,
dels arbeta med frågan hur det politiska deltagandet kan ökas med
hjälp av internet.
Externa länkar
	

 	

Läs mer om Ett Europa för medborgarna på Kommissionens
webbplats (engelska)
	

 	

Ungdomsstyrelsens webbplats

Avslutade demokratiprojekt
Demokratiutredningen
År 1997 tillkallade regeringen Demokratiutredningen (dir. 1997:101)
för att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det
svenska folkstyret mötte inför 2000-talet. Demokratiutredningen fick
ett tilläggsdirektiv (dir. 1998:100) om att studera det låga
valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas
delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet.
Demokratiutredningen överlämnade sitt slutbetänkande "En uthållig
demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet" (SOU 2000:1) i
februari 2000. Mellan 1997 och 2000 tog utredningen fram en stor
mängd skrifter som utgör underlag för en fortsatt dialog om
folkstyrelsens arbetsformer och arbetssätt.
Rådslag
Med Demokratiutredningens slutbetänkande som grund genomfördes
ett nationellt rådslag om demokrati och delaktighet under andra
halvåret 2000. Slutbetänkande skickades till ett stort antal
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer, totalt 924
instanser, samt till 501 slumpmässigt utvalda medborgare.
Det främsta syftet med rådslaget var att regeringen skulle få in
synpunkter på Demokratiutredningens analyser, resonemang och
förslag samt att stimulera debatten om den svenska folkstyrelsens
utveckling. Se länk.
Demokratiutredningens forskarvolymer och skrifter
Maktdelning, Forskarvolym I (SOU 1999:76)
Demokrati och medborgarskap, Forskarvolym II (SOU 1999:77)
Politikens medialisering, Forskarvolym III (SOU 1999:126)
Demokratins estetik, Forskarvolym IV (SOU 1999:129)

Medborgarnas erfarenheter, Forskarvolym V (SOU 1999:113)
Det unga folkstyret, Forskarvolym VI (SOU 1999:93)

Lokala demokratiexperiment - exempel och analyser, Skrift nr 9 (SOU
1998:155)

IT i demokratins tjänst, Forskarvolym VII (SOU 1999:117)

På Marginalen - Intervjubok från socialtjänstutredningen, Skrift nr 10
(SOU 1998:161)

Civilsamhället, Forskarvolym VIII (SOU 1999:84)

Allas frihet, Skrift nr 11 (SOU 1998:164)

Globalisering, Forskarvolym IX (SOU 1999:83)

EU - ett demokratiprojekt?, Skrift nr 12 (SOU 1998:145)

Demokratins trotjänare, Forskarvolym X (SOU 1999:130)

Invandrarskap och medborgarskap, Skrift nr 13 (SOU 1999:8)

Marknaden som politisk aktör, Forskarvolym XI (SOU 1999:131)

Att slakta ett får i guds namn, Skrift nr 14 (SOU 1999:9)

Valdeltagande i förändring, Forskarvolym XII (SOU 1999:132)

Etik och demokratisk statskonst, Skrift nr 15 (SOU 1999:13)

Avkorporativisering och lobbyism, Forskarvolym XIII (SOU
1999:121)

Elektronisk demokrati, Skrift nr 16 (SOU 1999:12)
Den skyddade provinsen, Skrift nr 17 (SOU 1999:22)

* Demokratins räckvidd, dokumentation från ett seminarium, Skrift nr
1 (SOU 1998:55)

Lobbning, Skrift nr 18 (SOU 1998:146)

En god affär i Motala. Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik,
Skrift nr 2 (SOU 1998:63)

* Demokratin i den offentliga sektorns förändring, Skrift nr 19 (SOU
1999:40)
Bemäktiga individerna, Skrift nr 20 (SOU 1998:103)

Att rösta med händerna, Skrift nr 3 (SOU 1998:85)
Gör barn till medborgare!, Skrift nr 4 (SOU 1998:97)
Det unga medborgarskapet, Skrift nr 5 (SOU 1998:101)

Bör demokratin avnationaliseras, Skrift nr 21 (SOU 1999:11)
Globaliseringen och demokratin, Skrift nr 22 (SOU 1999:56)
Löser juridiken demokratins problem, Skrift nr 23 (SOU 1999:58)
Lekmannastyre i experternas tid, Skrift nr 6 (SOU 1998:102)
Demokrati på europeisk nivå?, Skrift nr 7 (SOU 1998:124)
Läsarna och demokratin, Skrift nr 8 (SOU 1998:134)

Representativ demokrati, Skrift nr 24 (SOU 1999:64)
Demokratin och det gemensamma bästa, Skrift nr 25 (SOU 1999:74)

Demokratiopinioner, Skrift nr 26 (SOU 1999:80)
Olydiga medborgare?, Skrift nr 27 (SOU 1999:101)
Demokratins förgörare - om främlingsfientlighet, rasism och nazism,
Skrift nr 28 (SOU 1999:10)
Civilsamhället som demokratins arena, Skrift nr 29 (SOU 1999:112)
Demokrati på remiss, Skrift nr 30 (SOU 1999:144)
Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970, Skrift nr 31 (SOU
1999:150)

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Handlingsplan för att värna demokratin
Har inte undermenyer
Europeiskt projekt om förebyggande och motverkande
Har inte undermenyer
Tidigare forskning
Har inte undermenyer
Avslutade projekt

Det demokratiska systemet kan aldrig tas för givet utan måste ständigt
värnas. Regeringen vidtar åtgärder för att värna demokratin och för att
motverka faktorer som utgör grogrunden till en framväxt av extremistmiljöer.	

▪	


Citizen Participation in European Politics, Skrift nr 32 (SOU
1999:151)

Handlingsplan för att värna demokratin

* Skrifterna 1 och 19 finns inte i elektronisk form.

Regeringen har under tidigare år inhämtat kunskap om den
våldsbejakade extremismen. Underlaget visar att arbetet med att
förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistmiljöer behöver stärkas. Därför har regeringen under 2012
presenterat en nationell handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism.
	

 ▪	

 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
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Prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet
	

 	

SOU 2000:1 En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på
2000-talet
	

 	

SOU 1998:63: En god affär i Motala. Journalisternas
avslöjanden och läsarnas etik, Skrift nr 2
Ladda ner
	

 	

Referat Rådslag 2009 kring eDemokratin (pdf 183 kB)
Externa länkar
	

 	

Ungdomsstyrelsens rapport "Verka tillsammans" om social
sammanhållning
	

 	

Webbplatsen dialogvärdegrund.nu
Värna demokratin

Under 2012 kommer regeringen att fortsätta utveckla arbetet med att
värna demokratin för att säkerställa att enskildas möjligheter att utöva
sina demokratiska fri- och rättigheter inte begränsas av grupper eller
aktörer med en icke-demokratisk agenda. Regeringen kommer även att
verka för en samhällsutveckling som kännetecknas av respekt för
olikheter mellan individer, samtidigt som den enskildes uttryck för

åsikter och agerande måste ske inom ramarna för samhällets
demokratiska grundvalar.
Regeringen anser att det är särskilt viktigt att kunskap om extremism
och förebyggande metoder sprids till de yrkesgrupper som kommer i
kontakt med individer som är i riskzonen att ansluta sig till
våldsbejakande extremiströrelser samt individer som är aktiva inom
sådana miljöer. Regeringen anser även att det är betydelsefullt att
former för samverkan mellan aktörer som arbetar för att förebygga
våldsbejakande extremism skapas på lokal nivå.
Motverka hot och våld mot förtroendevalda
Det långsiktigt förebyggande arbetet för att värna demokratin kommer
även fortsättningsvis att prioriteras av regeringen. Ett område som är
fortsatt prioriterat i arbetet är att bidra till motverkande av hot och våld
mot förtroendevalda. Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet
(Brå) i uppdrag att utveckla en periodiskt återkommande undersökning
av brott mot förtroendevalda i deras egenskap av politiker.
Undersökningen kommer att genomföras vartannat år, de år som
mätning inte utförs finns det möjlighet att genomföra
fördjupningsstudier. En första redovisning av uppdraget lämnades 10
december 2012.
	

 ▪	

 Läs om undersökningen och ladda ner publikationen på BRÅ:s
webbplats
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Brå kartlägger hot mot förtroendevalda
Regeringen också gett Forum för levande historia i uppdrag att sprida
metoder och arbetsmaterial för att stärka ungas demokratiska
värderingar.
	

 ▪	

 Läs mer om uppdraget på Forum för levande historias
webbplats

Handlingsplan för att värna demokratin
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Åtgärder i Handlingsplanen för att värna demokrati
Har inte undermenyer
1. Stärka medvetenheten om demokratisk värdering
Har inte undermenyer
2. Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
Har inte undermenyer
3. Stärka strukturerna för samverkan
Har inte undermenyer
4. Förebygga att individer ansluter sig till vålds
Har inte undermenyer
5. Motverka grogrunderna för ideologiskt våld
Har inte undermenyer
6. Fördjupa det internationella samarbetet

Den 9 december 2011 presenterade EU- och demokratiminister
Birgitta Ohlsson den nationella handlingsplanen för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen
om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter
sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp
för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller
handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och
åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade
våldet. Regeringen avser att genomföra åtgärderna under 2012-2014.
Läs mer om handlingsplanens inrikting och de olika åtgärderna i den
underliggande strukturen.
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Informationsmaterial: Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
Skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
Pressmeddelande: Regeringens handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

Externa länkar
	

 	

Brå - Brottsförebyggande rådets rapport "Våldsam politisk
extremism"
	

 	

Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Lokala insatser
mot våldsbejakande politisk extremism"
	

 	

Säkerhetspolisens rapport "Våldsbejakande islamistisk
extremism i Sverige"

Åtgärder i Handlingsplanen för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
Regeringen anser att det är angeläget att arbetet med att värna
demokratin fördjupas för att motverka antidemokratiska tendenser som
kan utgöra eller komma att utgöra utmaningar för demokratin.
Det förebyggande arbetet mot extremism som bedrivs av statliga
myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer måste breddas och
utvecklas. Det är viktigt att myndigheter och relevanta samhällsaktörer
får redskap och resurser för att förebygga våldsbejakande extremism.
De 15 åtgärder presenteras i den nationella handlingsplanen för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism utgör regeringens
strategiska inriktning för det framtida arbetet inom området för att
förebygga extremism. Inriktningen består av följande sex områden:
	

	

	

	


1.	

2.	

3.	

4.	


	

 5.	

	

 6.	


Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna
Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
Stärka strukturerna för samverkan
Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper
Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet
Fördjupa det internationella samarbetet
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1. Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna
Åtgärd 1
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
organisationer inom det civila samhället för verksamhet som stärker
ungas demokratiska värderingar.
Under 2012 har Ungdomsstyrelsen fördelat cirka 4 500 000 till sju
olika organisationer.
	

 ▪	

 Förordning (2011:1509) om statsbidrag för
demokratifrämjande verksamhet
Åtgärd 2
Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund i
uppdrag att inleda en utvidgad dialog med trossamfunden om
demokratifrämjande arbete.
Åtgärd 3
Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att sprida
metoder och arbetsmaterial för att stärka ungas demokratiska
värderingar.
Under 2012 har myndigheten genomfört 10 metodfortbildningar för
lärare med sammanlagt 290 deltagare. Dessutom arrangerades fyra
konferenser om demokratistärkande arbete för primärt rektorer,
skolledare och beslutsfattare inom utbildningssektorn.
	

 ▪	

 "Uppdrag: Demokrati" på Forum för levande historias
webbplats
	

 ▪	

 Artikel: Birgitta Ohlsson presenterade paket för att stärka
ungas demokratiska värderingar

Åtgärd 4
En utredning har föreslagit hur arbetet mot främlingsfientlighet och
liknande intolerans kan effektiviseras. Regeringen avser att återkomma
i frågan hur arbetet mot främlingsfientlighet och liknande intolerans
bland unga kan effektiviseras.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Främlingsfienden inom oss - betänkande
från utredningen om ett effektivare arbete mot
främlingsfientlighet
	

 ▪	

 SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss
Relaterat
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2. Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
Åtgärd 5
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett
utbildningsmaterial om förebyggande metoder mot våldsbejakande
extremism. Utredaren ska även främja samverkan och kunskapsutbytet
inom det förebyggande arbetet mellan aktörer inom kommuner,
myndigheter och organisationer inom det civila samhället och
presentera förslag till hur ett fortsatt förebyggande arbete kan
utvecklas och organiseras. Utredningen ska lämna ett slutbetänkande i
december 2013.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Expertråd för att förebygga våldsbejakande
extremism
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Eskil Franck utreder förebyggande metoder
mot våldsbejakande extremism
	

 ▪	

 Dir. 2012:57 Ett effektivare arbete för att förebygga
våldsbejakande extremism
	

 ▪	

 Delrapport från Utredningen om ett effektivare arbete för att
förebygga våldsbejakande extremism Ju 2012:09
Åtgärd 6
Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att genomföra en
studie om hur unga kan stärkas och skyddas mot påverkan av
antidemokratiska budskap som förmedlas via internet. Studien ska
utgöra underlag för ett fortsatt arbete med att stärka ungdomar som
medvetna medieanvändare och förebygga att budskap som förmedlas
via internet från organisationer, rörelser eller nätverk med en
antidemokratisk grundsyn får genomslag.
Uppdraget redovisades 18 juni 2013.

	

 ▪	

	

 ▪	


Pressmeddelande: Birgitta Ohlsson tog emot studie om
våldsbejakande extremism på nätet
Rapport: Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på
internet

Statens mediaråd har 25 april 2013 fått i uppdrag att ta fram ett digitalt
utbildningsmaterial som syftar till att öka ungas medie- och
informationskunnighet och därigenom stärka dem mot
antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier.
Det uppdraget ska redovisas i juni 2014.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Satsning mot våldsbejakande extremism på
nätet
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens medieråd att stärka
unga i åldern 12-18 år mot antidemokratiska budskap på
internet och i sociala medier
Åtgärd 7
Regeringen avser att initiera särskilda kunskapshöjande insatser om
antisemitism och islamofobi för barn och ungdomar under perioden
2012-2014.
Åtgärd 8
Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att bredda sitt stöd till
mångvetenskaplig demokratiforskning. Vetenskapsrådet fördelade
2011 sammanlagt fem miljoner till projekt inom ramen för den
mångvetenskapliga forskningen. Projekten avslutas 2014. Följande tre
forskningsprojekt har beviljats medel:
Hanna Bäck, Lunds universitet: Extrem aktivism? Psykologiska
faktorer bakom protestbeteende.

Ewa Söderberg och Mimmi Kovács, Uppsala universitet, Mellan
patronpolitik och demokratisering: Lokala uppfattningar och
individens roll i valrelaterat våld.

3. Stärka strukturerna för samverkan

Anders Wigerfeldt Svensson, Malmö högskola, Hatbrott - en utmaning
för demokratin. En flervetenskaplig studie om hatbrott i Skåne med
fokus på orsaker, konsekvenser och stödinsatser.

Åtgärd 9
Regeringen avser att verka för att stärka samverkan och
kunskapsutbytet mellan myndigheter, kommuner, organisationer inom
det civila samhället och andra aktörer när det gäller arbetet med att
förebygga och motverka våldsbejakande extremism.
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4. Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper
Åtgärd 10
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
organisationer inom det civila samhället som bedriver verksamhet som
har till syfte att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremiströrelser och ge stöd till individer som avser att lämna sådana
miljöer.
Ungdomsstyrelsen har fördelat sammanlagt 3,8 miljoner kronor till sju
organisationer.
	

 ▪	

 Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot
våldsbejakande extremism
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5. Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet
Åtgärd 11
Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra
en kartläggning av omfattningen av hot och våld mot förtroendevalda.
Brottsförebyggande rådet redovisade resultaten från kartläggningen 10
december 2012.
	

 ▪	

 Läs om undersökningen och ladda ner publikationen på BRÅ:s
webbplats
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Brå kartlägger hot mot förtroendevalda
Åtgärd 12
Regeringen har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra
en studie som belyser villkoren för förtroendevalda inom den
representativa demokratin. I studien ska bland annat motiven till att
politiker tar på sig förtroendeuppdrag, hur förtreoendevalda uppfattar
sina uppdrag och orsakerna till att politiker lämnar förtroendeuppdrag i
förtid undersökas.
Uppdraget redovisades den 15 februari 2013.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Demokratiministern tog emot SCBkartläggning av politikeravhopp
	

 ▪	

 Läs rapporten Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige - en
studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget
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6. Fördjupa det internationella samarbetet
Åtgärd 13
Regeringen har gett Försvarshögskolan i uppdrag att genomföra en
studie som belyser exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga
våldsbejakande extremism i andra länder.
Uppdraget redovisades 3 maj 2013 genom att rapporten
"Förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner Åtgärder inom och utanför EU" presenterades.
	

 ▪	

 Läs rapporten på Försvarshögskolans webbplats
	

 ▪	

 Läs en engelsk sammanfattning på Försvarshögskolans
webbplats
Åtgärd 14
Regeringen arbetar för att fördjupa och utöka arbetet inom
internationella nätverk och därigenom bidra till ökad samverkan och
ett ökat kunskapsutbyte över nationsgränserna.
Bland annat deltar Sverige i nätverket Policy Planners' Network (PPN)
som årligen anordnar konferenser kring aktuella teman inom ramen för
att förebygga våldsbejakande extremism.
Sverige medverkar i antiradikaliseringsnätverkets (RAN)
arbetsgrupper och närvarar också vid ett antal internationella
konferenser med fokus på olika aspekter av det förebyggande arbetet.
	

 ▪	

 Läs om Policy Planners' Network på ISD:s webbplats
	

 ▪	

 Läs om Radicalisation Awareness Network (RAN)på
kommissionens webbplats
	

 ▪	

 Läs om Radicalisation Awareness Networks arbetsgrupper och
högnivåmöte i januari 2013

Åtgärd 15
Regeringen har inlett ett arbete för att sprida exempel på
framgångsrika metoder för att förebygga våldsbejakande
högerextremism inom EU och verka för att nätverk för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte etableras.
	

 ▪	

 Europeiskt projekt om förebyggande och motverkande av
radikalisering och våldsbejakande extremism
	

 ▪	

 Läs mer om det europeiska projektet på ISD:s webbplats
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Europeiskt projekt om förebyggande och motverkande av
radikalisering och våldsbejakande extremism
Måndagen den 10 december 2012 hölls ett uppstartsmöte för ett
europeiskt projekt om förebyggande och motverkande av
radikalisering och våldsbejakande högerextremism som leds av
demokratienheten vid Justitiedepartementet.
Projektet ska mellan 2012-2014 undersöka och beskriva
högerextremismen utveckling i 10 länder i Europa (Sverige, Norge,
Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Polen, Ungern,
Slovakien, Tyskland).
Under projektets första månader har ett antal ledande europeiska
forskare kontrakterats i syfte att ta fram uppdaterade och vetenskapliga
rapporter om de våldsbejakande högerextrema miljöerna i ovan
angivna länder.
I samma länder ska särskilda studiebesök äga rum för att samla in
exempel på framgångsrikt förebyggande och motverkande arbete.
Slutligen ska en handbok med den insamlade informationen
produceras med tillhörande e-utbildningspaket för spridning till
beslutsfattare, lokalpolitiker, säkerhetssamordnare, poliser och övriga
nyckelaktörer som kan ha en roll att spela i det förebyggande eller
motverkande arbetet.
Under projektets gång kommer även ett nätverk av personer som
befattar sig med frågorna att etableras. Detta nätverk kommer i sin tur
att kopplas till kommissionens antiradikaliseringsnätverk,
Radicalisation Awareness Network (RAN).
Externa länkar
	

 	

Mer om projektet på ISD:s webbplats (engelska)
	

 	

Mer om uppstartsmötet på ISD:s webbplats (engelska)

Tidigare forskning
Regeringen har under de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder för att
få kunskap om grupper som är beredda att använda våld för att uppnå
politiska mål.
Under 2007 gav regeringen Försvars¬högskolan i uppdrag att göra en
kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsbejakande
extremism och radikalisering. Uppdraget redovisades under 2009.
År 2008 gav regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) och
Säkerhetspolisen (Säpo) i uppdrag att beskriva den våldsamma
politiska extremismen i Sverige vad gäller vitmaktmiljön och den
vänsterautonoma miljön. Uppdraget redovisades i juli 2009.
Mot bakgrund av Brås och Säpos rapport beslutade regeringen att i
november 2009 bevilja SKL bidrag för att göra en sammanställning av
lokala åtgärder för att motverka och bemöta våldsbejakande politisk
extremism. Sammanställningen redovisades i november 2010.
En slutsats från Brås och Säpos rapport 2009 är att det finns behov av
fler organisationer som stödjer avhoppare från extremistiska miljöer.
Regeringen gav därför i december 2009 Ungdomsstyrelsen i uppdrag
att utvärdera befintlig verksamhet samt undersöka behovet av
ytterligare verksamhet som hjälper unga att lämna grupper som
använder hot och våld för att nå politiska mål och som stödjer de som
har lämnat sådana grupper. Uppdraget slutredovisades i augusti 2010
(IJ2010/1466/DEM).
För att få en helhetsbild över den våldsbejakande islamistiska
extremismen i Sverige gav regeringen i februari 2010 Säpo i uppdrag
att beskriva den våldsbejakande islamistiska extremismen i Sverige, de
radikaliseringsprocesser som kan urskiljas i den våldsbejakande

islamistiska miljön och de verktyg och strategier som kan användas för
att motverka radikalisering. Uppdraget redovisades i december 2010.
Mot bakgrund av det insamlade underlaget har regeringen sett att det
finns anledning att vidta åtgärder för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. I december 2011 presenterade därför EUoch demokratiminister Birgitta Ohlsson den nationella
handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Läs mer under egen rubrik
Externa länkar
	

 	

Läs rapporten "Våldsam politisk extremism" på Brå:s
webbplats
	

 	

Läs rapporten om lokala insatser mot våldsbejakande politisk
extremism på SKL:s webbplats
	

 	

Läs rapporten om våldsbejakande islamistisk extremism i
Sverige på Säkerhetspolisens webbplats

Avslutade projekt för att värna demokratin
Dialog värdegrund
Sedan 2008 har regeringen genomfört en satsning för att stimulera till
dialog om samhällets värdegrund och för att stärka den sociala
sammanhållningen i samhället.
Regeringen redogjorde för inriktningen på en satsning för att stimulera
till dialog om samhällets värdegrund och för att stärka den sociala
sammanhållningen i samhället i skrivelsen Dialog om samhällets
värdegrund.
Under 2010 gav regeringen Ungdomsstyrelsen i uppdrag att samla
kunskap och erfarenhet om hur arbete i syfte att stärka den sociala
sammanhållningen kan bedrivas och hur konkreta projekt och
verksamheter ska utvecklas. Uppdraget redovisades i december 2010.
Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av regeringen även etablerat
webbportalen www.dialogvardegrund.nu. Den fungerar som
mötesplats och informationskälla för dem som är verksamma inom
dialogarbetet, t.ex. organisationer inom föreningsliv och kommuner.
Satsningen på Dialog för samhällets värdegrund var framför allt riktad
mot ungdomar. Undersökningar visar att de ytterlighetsgrupper av
individer som hyser starkt intoleranta åsikter har tilltagit.

Beatrice Ask
Justitieminister
Justitiedepartementet
"Sverige ska vara ett tryggt land för alla oavsett vem man är eller var
man bor. Brottsbekämpningen ska ske ur ett medborgarperspektiv.
Civilrätten ska vara tydlig och förutsebar. Människor ska känna att
rättsväsendet finns till för dem, att lagar är rimliga och relevanta och
att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert."
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Kalendarium
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Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Beatrice Asks nyhetsbrev

Justitieminister Beatrice Ask ansvarar för:
	

 	

Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot
det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den
ekonomiska och sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism
kräver ett starkt samarbete över nationsgränserna och över
olika politikområden.
	

 	

Brottmålsärenden
Till brottmålsärendena som handläggs på Justitiedepartementet
hör exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av brott.
	

 	

Internationellt rättsligt samarbete
Det internationella rättsliga samarbetet innebär bland annat att
departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar
framställningar till och från Sverige i ärenden om till exempel
utlämning för brott och överförande av straffverkställighet.
	

 	

Lagstiftning
Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt,
straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.
	

 	

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och
massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens
och kommunernas verksamhet.
	

 	

Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård,
brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.
	

 	

Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar
man bland annat frågor som rör polissamarbete och samarbete
mot terrorism, straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor.
	

 	

Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet
till de svenska reglerna om allmänhetens tillgång till
handlingar i tryckfrihetsförordningen.

Bekämpning av terrorism
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Har inte undermenyer
Strategi för att möta hotet från terrorismen
	

 	

EU:s arbete för bekämpande av terrorism
Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett allvarligt
internationellt problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot
demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Eftersom terrorismen är
internationell, är bekämpningen av den en gränsöverskridande
utmaning där gemensamma lösningar är nödvändiga för att nå
framgång.
I den svenska lagstiftningen finns sedan 2003 en särskild lag om straff
för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett
gemensamt så kallat rambeslut om bekämpande av terrorism. Under
2008 beslutade man inom EU om ett tillägg till det rambeslutet i syfte
att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga
bestämmelser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå
terroristbrott samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå
terroristbrott. En särskild lag med anledning av dessa tillägg, och av
Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, infördes
2010. Regeringen har i februari 2012 presenterat en uppdaterad en
nationell strategi med åtgärder för att bekämpa terrorismen.
För att effektivt kunna bekämpa terrorism behövs också åtgärder för
att motverka finansiering av terrorism. Av Förenta Nationernas (FN)
konvention för bekämpande av finansiering av terrorism från 1999
framgår att det ska vara ett brott att tillhandahålla eller samla in
tillgångar i syfte att de ska användas för begå terroristbrott. I den

svenska lagstiftningen finns sedan 2002 en lag om straff för
finansiering av den typen av brottslighet. Sedan 2009 finns också en ny
lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som
innehåller regler om åtgärder som den som bedriver finansiell
verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att
förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering
av terrorism.
Lagen om straff för terroristbrott
I lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om
vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den
som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott
är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift
eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)
En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen
kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller
befolkningsgrupp,
otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
eller
allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år,
eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst
två år och högst sex år.
Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
I lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet finns bestämmelser som innebär att ytterligare åtgärder
kan vidtas för att förebygga terrorism.
Lagen reglerar ett särskilt straffansvar för den som
	

 ▪	


i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker
förleda till särskilt allvarlig brottslighet (offentlig uppmaning),
	

 ▪	

 söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i den första
punkten, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig
brottslighet (rekrytering) eller
	

 ▪	

 meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning
eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga
eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för
särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller
tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, om
gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är
avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet
(utbildning).
Med särskilt allvarlig brottslighet menas bland annat terroristbrott och
sådan brottslighet som avses i vissa angivna internationella
överenskommelser.
Ansvar enligt lagen ska inte dömas ut om gärningen är att anse som
ringa. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt,

fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall
I lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall finns bestämmelser som genomför FN:s
konvention om bekämpande av finansiering av terrorism.
Genom lagen görs det straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta
emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa ska användas eller
med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå
terroristbrott och andra allvarliga brott om syftet är att injaga skräck i
en befolkning eller befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller
en internationell organisation att göra eller avstå från att göra något.
Ansvar ska, på samma sätt som när det gäller brott enligt lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet , inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa.
Straffet är, liksom när det gäller brott enligt den nyss nämnda lagen,
fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex
månader och högst sex år.
Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism finns bestämmelser om administrativa åtgärder som syftar till
att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rör sig om
regler om kundkontroll samt gransknings- och rapporteringsskyldighet
vid misstänkta transaktioner. Enligt lagen är finansiella institut och
vissa andra verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera

misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen (Finanspolisen). En
sådan verksamhetsutövare ska också avstå från att utföra misstänkta
transaktioner. Syftet med handlingsreglerna är bland annat att
uppmärksamma brottsbekämpande myndigheter på misstänkta
transaktioner och att motverka att verksamhetsutövare medverkar vid
transaktioner som kan vara brottsliga. Det är Finansdepartementet som
ansvarar för den lagen.
Relaterat
	

 	

Skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi
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2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll
	

 	

Promemoria: Landprofil för Sveriges arbete mot terrorism
Externa länkar
	

 	

Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens
webbplats

Nationell strategi för att möta hotet från terrorismen
Att bekämpa terrorism kräver ett stärkt samarbete över
nationsgränserna och över olika politikområden. I den nationella
strategin redovisar regeringen åtgärder för att förebygga uppkomsten
av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett
terroristattentat ändå inträffar. I strategin för regeringen fram sin syn
på utgångspunkterna, målsättningarna och inriktningen för svensk
bekämpning av terrorism.
Sveriges förmåga att möta hotet från terrorism är väl utvecklad.
Attentat i Sverige och mot svenska intressen har avvärjts. Sverige har
bistått andra länder med att förhindra attentat. I februari 2008
redogjorde regeringen för sin syn på svensk bekämpning av terrorism
genom en skrivelse till riksdagen (skr. 2007/08:64). Regeringen har
sedan dess skapat förutsättningar för en mer effektiv bekämpning av
terrorism. Samtidigt har förbättringar införts för rättssäkerheten och
tillsynen på området. Sveriges förmåga kan utvecklas och förbättras
ytterligare genom att ta till vara erfarenheter från attentat och andra
händelser.
Här presenteras en uppdaterad nationell strategi mot terrorism (skr.
2011/12:73) i syfte att tydliggöra regeringens utgångspunkter och
redogöra för hur Sverige möter hotet från terrorism. Målsättningarna
ger den huvudsakliga strategiska inriktningen för det kommande
arbetet och ska följas upp kontinuerligt.
Terrorismen i dag
Terrorism är ingen ny företeelse, utan en del av det moderna Europas
politiska historia.
Terrorism är ingen ny företeelse, utan en del av det moderna Europas
politiska historia. Ur ett internationellt perspektiv sker de flesta
terroristattentaten i konfliktdrabbade områden utanför Europa. I
Europa står lokala nationalistiska och separatistiska grupper för de
flesta attentaten. Aktörer inspirerade av al-Qaida strävar efter attentat

med högt antal civila dödsoffer och de utgör fortfarande ett hot. Hotet
från terrorism har förändrats de senaste åren med en ökad risk för
attentat utförda av personer som agerar i huvudsak ensamma.
Det direkta terroristhotet mot Sverige och svenska intressen har
tidigare bedömts vara låg, men hotbilden kan snabbt förändras och
sedan slutet av 2010 bedöms den vara förhöjd.
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
terroristaktioner eller bombtillverkning.
Strategi mot terrorism
Strategin är uppdelad i tre huvudsakliga delar: hotbilden mot Sverige,
utgångspunkter i kampen mot terrorism och målsättningar och
åtgärder.
Hotet från terrorism är föränderligt över tid. Utförda attentat och
avbrutna attentatsplaner har visat att det finns en verklig risk för
terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen.
En utgångspunkt är att terrorism endast kan bekämpas effektivt med
medel och för ändamål som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och
rättssäkert samhälle. Internationell rätt, inklusive mänskliga
rättigheter, ska respekteras nationellt och internationellt. Demokratin
ska skyddas utan att skada de värden som ska försvaras. Hur
regeringen vill att Sverige ska möta hotet från terrorism är i strategin
beskrivet under tre områden:
	

 ▪	

 förebygga uppkomsten av terrorism
	

 ▪	

 förhindra terroristattentat
	

 ▪	

 förbereda för det fall ett attentat inträffar
Förebygga terrorism syftar till att minska personers och gruppers vilja
att begå eller stödja terroristbrottslighet. Arbetet inkluderar

ansträngningar för att försöka identifiera och minska möjliga
grogrunder för terrorism. Förebyggande arbete består även i att stärka
de demokratiska värderingarna. Målsättningen är bland annat att bidra
till en väl fungerande demokrati och ett öppet och tolerant samhälle
där det finns förutsättningar för diskussion och debatt.
Förhindra terroristattentat syftar till att upptäcka och minska hot samt
stoppa pågående attentat eller förberedelser. Förhindrande av attentat
innebär också att utreda terroristbrottslighet och ställa ansvariga
personer till svars för sina gärningar. En av målsättningarna är att ge
ansvariga myndigheter inom rättsväsendet förutsättningar för att på ett
effektivt och rättssäkert sätt kunna upptäcka och stoppa planer på
terroristattentat.
Att förbereda oss för det fall ett terroristattentat inträffar syftar till att
skapa adekvat skydd för individer och samhällsviktiga funktioner, itsystem och anläggningar. Förberedelsearbetet handlar också om att
effektivt använda samhällets samlade resurser för att kunna hantera
konsekvenserna av ett attentat. Regeringens målsättningar är bland
annat att förbättra och öka sektorsövergripande planering och övning
och på det sättet skapa skydd och stärka förmågan att motstå och
hantera de störningar i samhället som kan bli följden av ett
terroristattentat.
Med denna helhetssyn på terrorism strävar regeringen efter att
effektivt möta hotet med osviklig respekt för våra grundläggande
värderingar.
Relaterat
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

EU:s arbete för bekämpande av terrorism

och deras nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.

	

 	


Vad händer i arbetet just nu?
Genom lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet, som trädde ikraft den 1 december 2010, har
regeringen genomfört rambeslutet.

Har inte undermenyer
Användning av flygpassageraruppgifter (PNR)
EU:s arbete för bekämpande av terrorism
Inom EU är arbetet mot terrorism en högt prioriterad fråga som bl.a.
lyfts fram i rambeslut och handlingsplaner. Man framhåller att det
krävs en global strategi för att komma åt terrorismen, samt att ett
effektivt förebyggande och bekämpande av terrorism med fullständigt
beaktande av grundläggande rättigheter kräver att medlemsstaterna
inriktar sig på hela unionens säkerhet.
År 2002 enades EU:s medlemsstater om ett rambeslut om bekämpande
av terrorism. Rambeslutet innehöll bland annat en uppräkning av
handlingar som ska betraktas som terroristbrott om gärningen
allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och
begås i terroristsyfte. Rambeslutet infördes i den svenska
lagstiftningen i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
Medlemsstaterna har sedan dess förhandlat fram ett nytt rambeslut
med vissa ändringar i det tidigare. Enligt det nya rambeslutet ska
staterna kriminalisera offentlig uppmaning till terroristbrott,
rekrytering för terroristsyften och utbildning för terroristsyften och
betrakta dessa handlingar som brott med anknytning till
terroristverksamhet. Rambeslutet innehåller emellertid inga krav på att
medlemsstaterna ska vidta åtgärder som står i strid med grundläggande
principer om yttrandefrihet, särskilt tryckfrihet och yttrandefrihet i
andra medier.
Det nya rambeslutet ska genomföras i samtliga medlemsstater senast
den 9 december 2010. De kriminaliseringsåtgärder som vidtas ska vara
proportionerliga med hänsyn till de legitima syften som eftersträvas
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Prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring
av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpning av terrorism
	

 	

Prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om
bekämpande av terrorism
	

 	

Ds 2009:17 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av
terrorism
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Läs mer om EU:s arbete för bekämpande av terrorism på EUupplysningens webbplats
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Åtalstillstånd

Regeringen fattar beslut i cirka 400 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,

	

	

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


ingripande mot svenskt fartyg,
nåd i brottmål,
omvandling av fängelse på livstid
särskild utlänningskontroll,
utlandsdömda
utvisning på grund av brott, samt
åtalstillstånd.

Brottmålsärenden av internationell karaktär är exempelvis
utlämningsärenden. Information om internationella ärenden finns
under rubriken Internationellt rättsligt samarbete.
	

 ▪	

 Internationellt rättsligt samarbete

Abolition

Förordnande av domstol

Abolition betyder antingen att förundersökning inte får inledas i ett
visst brott eller att ett åtal för ett visst brott inte får väckas vid domstol.

För brott som har begåtts antingen utomlands eller på ett utländskt
fartyg eller luftfartyg, krävs ibland att regeringen bestämmer vilken
domstol som ska vara behörig att handlägga målet i det konkreta fallet
(se 19 kap. 2 § rättegångsbalken).

Abolition beslutas av regeringen enligt 12 kap. 9 § andra stycket
regeringsformen.
Under 1900-talet har ett fåtal ansökningar om abolition ingivits. Ett
exempel där abolition beviljats är de s.k. Spanienkämparnas återkomst
till Sverige efter spanska inbördeskrigets slut 1938. Då utfärdades ett
cirkulär (SFS 38 nr 623) till rikets domstolar samt åklagar- och
polismyndigheter om eftergift av åtal för brott mot 1937 års lag
angående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i
inbördeskriget i Spanien.
Ett annat exempel på abolition är regeringens beslut på 1960-talet
avseende kvinnor som utförde aborter i Polen.

Möjligheten utnyttjas framför allt i de fall där regeringen beslutar om
att åtal får väckas.
Som exempel kan nämnas regeringens beslut i oktober 2000 att
förordna Stockholms tingsrätt som behörig domstol i ett ärende som
avsåg inledd förundersökning om brott mot lagen (1995:732) om
skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia,
eftersom vissa åtgärder under förundersökningen kunde komma att
ställa krav på domstols prövning.

Ingripande mot svenskt fartyg

Nåd i brottmål

Enligt lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
får regeringen efter framställning av annan stat medge den staten rätt
att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium, i enlighet
med Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot
olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (den s.k.
narkotikabrottskonventionen, SÖ 1991:41).

Regeringen får enligt regeringsformen, en av grundlagarna, genom nåd
befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Nåd är till för
undantagssituationer. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt
fall om nåd ska beviljas eller inte. Det finns alltså ingen rätt till nåd.

Ett medgivande får bara lämnas om det finns skälig anledning att anta
att fartyget används för brottslighet som begås på den främmande
statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som
annars riktar sig mot den statens intressen. Brottsligheten måste också
motsvara brott som enligt svensk lag föreskriver fängelse i mer än ett
år.
Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses
behövliga.

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


Vad kan nåd avse?
Hur fattas beslut om nåd?
Kan man få uppskov med att avtjäna ett fängelsestraff?
Vad kan ha betydelse i nådeärenden?

Vad kan nåd avse?
Ett beslut om nåd kan innebära att den dömde befrias från en påföljd
eller att påföljden mildras, till exempel att ett fängelsestraff sätts ned
eller ändras till skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter. I vissa fall
medges den dömde uppskov med eller avbrott i verkställigheten av
påföljden under viss tid. Frågor om uppskov hanteras dock i första
hand av Kriminalvården (se nedanstående avsnitt om uppskov).
Nåd kan även avse befrielse från eller mildring av annan rättsverkan
av brott, exempelvis domstols beslut om utvisning på grund av brott.
Från den 1 september 2013 gäller dock ett nytt förfarande för prövning
av frågor om uppehållstillstånd för den som har utvisats på grund av
brott och för upphävande av ett sådant utvisningsbeslut. Det nya
förfarandet innebär att frågor om uppehållstillstånd prövas enbart i den
ordinarie migrationsprocessen - det vill säga i första hand av
Migrationsverket - och att regeringen inte längre kan pröva dessa
frågor. Det begränsar inte regeringens rätt att besluta om nåd
beträffande beslut om utvisning på grund av brott. Nåd är dock till för
rena undantagssituationer. En utlänning som har utvisats på grund av

brott och som vill ansöka om uppehållstillstånd bör alltså vända sig till
Migrationsverket (se avsnittet Utvisning på grund av brott under
Brottmålsärenden).
Nåd kan endast avse en brottmålsdom som vunnit laga kraft. Även
utländska domar kan omfattas av nåd, om verkställigheten av
påföljden har flyttats över till Sverige.
Regeringen kan aldrig ompröva skuldfrågan i brottmålet.
Skadestånd och rättegångskostnader som den dömde ska betala kan
inte bli föremål för nåd. Detsamma gäller straffprocessuella
tvångsmedel som till exempel häktning och reseförbud. Frågor om
straffverkställighet, till exempel om anstaltsplacering, om
verkställighet kan ske genom intensivövervakning med elektronisk
kontroll (så kallad 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 ett fängelsestraff kan avtjänas med fotboja bör
alltså vända sig till Kriminalvården.
	

 ▪	

 Läs mer om straffverkställighet på Kriminalvårdens webbplats
Hur fattas beslut om nåd?
Ett nådebeslut förutsätter normalt att det finns en nådeansökan, men
regeringen kan självmant fatta beslut om nåd. Detta sker dock ytterst
sällan.
I de allra flesta fall är det den dömde själv som söker nåd. Vem som
helst kan dock söka nåd för en dömd person. Sökanden kan företrädas

av ett ombud, vanligen en advokat eller en biträdande jurist på en
advokatbyrå. Ingenting hindrar att någon annan uppträder som ombud.
Utgångspunkten är att den som anlitar ett ombud själv får stå för
eventuella kostnader för detta.
Nåd kan sökas fram till dess att påföljden är helt verkställd. Därefter
leder en nådeansökan inte till någon åtgärd från regeringens sida. Har
en ansökan om nåd avslagits och ansökan görs på nytt krävs att det
presenteras nya eller starkare skäl för att regeringens beslut ska bli
något annat än ett nytt avslag.
De handlingar som ges in i ett nådeärende blir allmänna handlingar.
Det innebär att uppgifterna i nådeärendet som regel blir offentliga.
Uppgifter om den enskilde är hemliga enligt offentlighets- och
sekretesslagen endast om det finns någon särskild anledning.
Handläggningen är i huvudsak skriftlig. Det är upp till den sökande att
ge in de handlingar som han eller hon vill ska ligga till grund för
regeringens beslut. De handlingar som åberopas bör ges in
tillsammans med nådeansökan. I vissa fall ges sökanden möjlighet att
inom rimlig tid komplettera ansökan. Justitiedepartementet kan vid
behov begära in yttranden, till exempel från Kriminalvården.
När ett nådeärende är färdigt för avgörande föredras det för
justitieministern, som i sin tur föredrar ärendet inför regeringen. Det är
regeringen som fattar beslut i ärendet.
Regeringens beslut i nådeärenden fattas vid de regeringssammanträden
som äger rum en gång i veckan. Sammanträdena är inte offentliga. Ett
skriftligt beslut skickas till den dömde. Om någon annan har ansökt,
får den personen en kopia av beslutet. Oavsett om en nådeansökan

avslås eller beviljas anges aldrig någon motivering till beslutet.
Handläggningstiden för ett nådeärende varierar, men brukar vara flera
månader.
Mer om nådeansökan
En nådeansökan ges in till Justitiedepartementet. Ansökan bör vara
skriftlig och innehålla
- den dömdes namn, personnummer, adress och telefonnummer,
- vilken dom som avses; domstolens namn, datum för domen och
målnummer,
- vilket beslut man vill att regeringen ska fatta, samt
- vilka skäl som åberopas till stöd för att nåd ska beviljas.
Om ansökan är skriven på ett främmande språk bör den sökande själv
försöka få den översatt till svenska. Nådeansökan bör skrivas under av
sökanden personligen eller av ombudet. Om ett ombud anlitas ska en
fullmakt i original ges in samtidigt med ansökan.
Kan man få uppskov med att avtjäna ett fängelsestraff?
Från den 1 september 2013 gäller nya regler som innebär att en
nådeansökan aldrig medför automatiskt uppskov med verkställigheten
av ett fängelsestraff.
Det är Kriminalvården som ansvarar för verkställigheten av
fängelsestraff. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till den dömdes
hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra

omständigheter får Kriminalvården, på ansökan av den dömde, bevilja
uppskov med verkställigheten av straffet under högst sex månader från
den dag då domen blev verkställbar. Om det finns synnerliga skäl får
uppskov beviljas under ytterligare högst sex månader.
Om den dömde inte inställer sig för att avtjäna straffet på angiven tid
kan Kriminalvården begära hjälp av polismyndigheten med att få den
dömde att inställa sig.
Den som har frågor om straffverkställigheten bör i första hand vända
sig till Kriminalvården (placeringsgruppen).
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 Läs mer om straffverkställighet på Kriminalvårdens webbplats
Vad kan ha betydelse i nådeärenden?
Nåd är till för rena undantagssituationer. Det kan till exempel inför
eller under pågående verkställighet av ett straff visa sig att
konsekvenserna i det enskilda fallet blir sådana att det framstår som
orimligt att verkställa straffet. Det är dock inte möjligt att tala om
någon praxis i den meningen att nåd ska beviljas när vissa
omständigheter finns. Nåd är ingenting som man har rätt till.
Regeringen bestämmer efter en fri bedömning i varje enskilt fall om
nåd ska beviljas eller inte.
Det är inte fråga om en omprövning av domen i brottmålet utan i
stället en extraordinär prövning, där hänsyn tas till framför allt vissa
förhållanden som har inträffat efter domen och som inte rimligtvis har
kunnat påverka domstolens avgörande. Vanligen är det fråga om
omständigheter som rör den dömdes personliga förhållanden och som
inte var kända för domstolen vid tiden för domen.
Regeringen kan alltså aldrig ompröva skuldfrågan i brottmålet.

Merparten av ansökningarna avslås
Exempel på skäl som inte brukar leda till nåd är
- att den dömde uppger sig vara oskyldigt eller felaktigt dömd,
- att straffmätningspraxis har ändrats,
- att den dömde avvaktar beslut om resning,
- att den dömde avvaktar Europadomstolens beslut vid klagomål dit,
- att brottet var en engångsföreteelse,

Omvandling av fängelse på livstid
Sedan 1 november 2006 kan livstidsdömda ansöka om att få
livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff, vid Örebro
tingsrätt.
En ansökan om omvandling av livstidsstraff får göras av den dömde
(eller av Kriminalvården om det finns särskilda skäl) när han eller hon
har avtjänat minst tio år av straffet. Ansökan tas upp av Örebro
tingsrätt. Domstolsprövningen är utformad som ett tvåpartsförfarande
och åklagaren är den dömdes motpart. Den dömde har rätt till
offentligt biträde.

- att den dömde upplever allmän otrivsel i anstalt, eller

Vid prövningen av en ansökan finns det vissa omständigheter som
särskilt ska beaktas:

- att fängelsestraffet inte fyller någon funktion då den dömde är
skötsam i övrigt.
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Inte heller nedstämdhet inför en fängelsevistelse eller oro för ekonomi
och arbetssituation är i sig tillräckliga skäl för att nåd ska beviljas. Ett
fängelsestraff kan sällan avtjänas utan sociala och ekonomiska
konsekvenser för den dömde och hans eller hennes familj.
Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Nåd i brottmål
	

 	

Informationsmaterial: Nåd i brottmål, på engelska
	

 	

Informationsmaterial: Nåd i brottmål, på arabiska

den tid som den dömde avtjänat,
de omständigheter som legat till grund för straffmätningen när
livstidsstraffet dömdes ut,
	

 ▪	

 risken för att den dömde återfaller i allvarlig brottslighet,
	

 ▪	

 om den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten,
samt
	

 ▪	

 om den dömde medverkat till att främja sin anpassning i
samhället.
Om en ansökan bifalls ska livstidsstraffet omvandlas till fängelse på
viss tid. Längden ska bestämmas med hänsyn till den tid som den
dömde har avtjänat, reglerna om villkorlig frigivning samt den dömdes
behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet, s.k.
utslussningsåtgärder. Fängelsestraffets längd får inte sättas under det
längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut, vilket för närvarande är
fängelse 18 år. Allmänna regler om villkorlig frigivning gäller efter att
den livstidsdömde har fått sitt straff tidsbestämt.

En ansökan får inte bifallas utan att den intagne genomgått en
utredning om risken för att han eller hon återfaller i brottslighet.
Domstolens beslut i fråga om omvandling av livstidsstraff går att
överklaga.
Om ansökan avslås får en ny ansökan göras tidigast efter ett år.
Möjligheten till omvandling av fängelse på livstid gäller för personer
som avtjänar livstidsstraff i Sverige. Däremot gäller den inte för dem
som dömts av någon av Förenta nationernas tribunaler för brott mot
internationell humanitär rätt eller av Internationella
brottmålsdomstolen och som överförts hit för att avtjäna straffet.
Lagen om omvandling av fängelse på livstid innebär inte att
regeringens möjligheter att bevilja nåd påverkas.
Relaterat
	

 	

Faktablad: Omvandling av fängelse på livstid
	

 	

Prop. 2005/06:35 Lag om omvandling av fängelse på livstid
	

 	

Lagrådsremiss: Lag om omvandling av fängelse på livstid
	

 	

SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff

Särskild utlänningskontroll
Sedan 1973 har det funnits särskilda regler som syftar till att bekämpa
internationell terrorism och göra det möjligt att hindra terrorister från
att komma in i Sverige eller att stanna kvar här. Bestämmelserna har
ändrats vid flera tillfällen och sedan den 1 juli 1991 återfinns de i lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Lagen om särskild utlänningskontroll
Enligt lagen om särskild utlänningskontroll ska en utlänning kunna
utvisas om det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet eller,
med hänsyn till vad som är känt om hans eller hennes tidigare
verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon
kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2§ lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, föreberedelse eller
stämpling till sådant brott.
Det krävs inte att personen i fråga tillhör en viss organisation för att
lagen ska kunna tillämpas. Utvisning enligt lagen kan också tillämpas
vid brottslig gärning i främmande stat.
Handläggningen av ärenden enligt lagen
Ärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll avgörs av
Migrationsverket i första instans. Frågan om utvisning tas upp på
ansökan av Säkerhetspolisen. En polismyndighet, en länsstyrelse eller
Migrationsverket ska anmäla till Säkerhetspolisen, om myndigheten
finner anledning att anta att ett beslut om utvisning enligt lagen bör
meddelas.
Tillsammans med en ansökan om utvisning av en utlänning enligt
lagen kan även ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring och
resedokument handläggas. Finner regeringen vid sin prövning att en

utlänning inte ska utvisas enligt lagen får regeringen överlämna
ärendet i dessa delar till Migrationsverket för prövning enligt
utlänningslagens regler.

husrannsakan och hemlig teleavlyssning. Sådana beslut är giltiga i
högst tre år. Efter giltighetstidens utgång ska frågan prövas av allmän
domstol (Stockholms tingsrätt).

Ett beslut om utvisning förenas alltid med ett förbud för utlänningen
att återvända till Sverige. Förbudet meddelas för en viss tid eller utan
tidsbegränsning.

Om det inte föreligger verkställighetshinder ska ett beslut om
utvisning verkställas så snart det kan ske. Säkerhetspolisen ansvarar
som huvudregel för verkställigheten.

Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning, uppehållstillstånd,
statusförklaring eller resedokument får överklagas till regeringen.
Överklagandet ska ges in till verket som skyndsamt ska överlämna
ärendet till Migrationsöverdomstolen för yttrande. Domstolen ska
innan den yttrar sig hålla muntlig förhandling. Domstolens yttrande
och handlingarna ska därefter lämnas vidare till regeringen för beslut.

Regeringens skrivelse till riksdagen om särskild utlänningskontroll
I samband med införandet av lagen om särskild utlänningskontroll
ansågs att den parlamentariska kontrollen av hur regeringen tillämpar
terroristbestämmelserna och reglerna om tvångsåtgärder även i
fortsättningen skulle ske genom att regeringen årligen lämnar en
skrivelse till riksdagen. Däri ges en kortfattad beskrivning av den
internationella terrorismens utveckling samt en redogörelse för antalet
ärenden som handlagts enligt lagen innevarande och tidigare år.

Verkställighet av beslut om utvisning
Om Migrationsöverdomstolen i sitt yttrande anför att det föreligger
hinder mot verkställighet, till exempel på grund av att utlänningen
riskerar dödsstraff eller tortyr i det land till vilket han eller hon ska
utvisas, är regeringen bunden av det. Om regeringen fattar beslut om
utvisning ska regeringen i så fall samtidigt förordna om att beslutet
tillsvidare inte får verkställas (inhibition) eller bevilja utlänningen ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet och ett
förordnande om inhibition ska prövas på nytt när det finns skäl för det.
Om utlänningen har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska
Migrationsverket ompröva utvisningsbeslutet när uppehållstillståndet
löper ut.
En utvisad utlänning som inte verkställs kan åläggas skyldighet att
regelbundet anmäla sig hos en polismyndighet (anmälningsplikt). Den
myndighet som har beslutat om utvisning får även besluta att vissa
särskilda bestämmelser om tvångsåtgärder får tillämpas, till exempel

Relaterat
	

 	

Skr. 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Utlandsdömda

Utvisning på grund av brott

Den alltmer internationaliserade brottsligheten har medfört att allt fler
svenska medborgare döms till långa fängelsestraff utomlands.
Verkställigheten av sådana straff kan överföras till Sverige enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom, vilket innebär att personen därefter får avtjäna straffet i
Sverige. Det kan i vissa fall röra sig om så långa fängelsestraff som
upp till 40-50 års fängelse.

Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent
i Sverige. En utlänning som döms för brott kan under vissa
förutsättningar utvisas ur Sverige på grund av sin brottslighet. Den
som har utvisats på grund av brott kan ansöka hos Migrationsverket
om uppehållstillstånd eller om upphävande av utvisningsbeslutet.
Möjligheterna till ny prövning är dock starkt begränsade.

Det andra landet ställer ofta som krav för att gå med på att
straffverkställigheten överförs till Sverige, att straffet inte får
omvandlas av de svenska myndigheterna.
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Utvisning på grund av brott beslutas av domstol
Frågor om uppehållstillstånd prövas av
Migrationsverket
Ansökan om särskilt tillstånd till kort besök i Sverige
Mer information om det nya prövningsförfarandet

Utvisning på grund av brott beslutas av domstol
Utvisning på grund av brott beslutas av domstolen i brottmålet. När
domstolen överväger om en utlänning bör utvisas ska den ta hänsyn till
utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska vid
bedömningen särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter och
familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
Vidare ska domstolen särskilt beakta om utlänningen har barn i
Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med
utlänningen, hur kontakten mellan dem har varit och hur den skulle
påverkas av att utlänningen utvisas. Hänsyn ska också tas till om det
finns hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet enligt
utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder - till exempel
risk för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller förföljelse - och
utlänningen därför inte kan sändas till ett visst land. Ett beslut om
utvisning på grund av brott gäller för viss tid eller livstid.

Frågor om uppehållstillstånd prövas av Migrationsverket
Från den 1 september 2013 gäller ett nytt förfarande för prövning av
frågor om uppehållstillstånd för den som har utvisats på grund av brott
eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut. Det nya
förfarandet innebär att frågor om uppehållstillstånd för den som har
utvisats på grund av brott prövas enbart i den ordinarie
migrationsprocessen - dvs. i första hand av Migrationsverket - och att
regeringen inte längre prövar dessa frågor. En utlänning som har
utvisats på grund av brott kan hos Migrationsverket ansöka om
uppehållstillstånd (av skyddsskäl eller av andra skäl) och om
upphävande av utvisningsbeslutet.

regel vid överklagande till Migrationsöverdomstolen.

Möjligheterna till ny prövning är starkt begränsade. Om en utlänning
som har utvisats på grund av brott och som vistas i Sverige ansöker
hos Migrationsverket om uppehållstillstånd eller om att
utvisningsbeslutet ska upphävas, ska verket ta upp ansökan till
prövning endast i vissa situationer. Det gäller bland annat om det finns
omständigheter som kan antas utgöra bestående verkställighetshinder
och dessa omständigheter inte kunnat åberopas tidigare, eller
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat dem tidigare. Är
förutsättningarna för prövning inte uppfyllda, ska Migrationsverket
besluta att inte bevilja prövning.

Ett uppehållstillstånd för den som har utvisats på grund av brott ska
som regel vara tidsbegränsat. Kravet på tidsbegränsat
uppehållstillstånd gäller inte om utlänningen efter beslutet om
utvisning har beviljats sådant tillstånd i sammanlagt minst fem år.
Även i ett sådant fall ska dock ett uppehållstillstånd tidsbegränsas om
det finns skäl för det.

Om det finns förutsättningar för ny prövning gäller följande. Om
Migrationsverket kommer fram till att det inte finns skäl att bevilja
ansökan ska den avslås. Om Migrationsverket finner att ansökan bör
beviljas ska verket inte besluta i ärendet utan med ett eget yttrande
lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i
frågan hade kunnat överklagas. Migrationsverkets avslagsbeslut får
överklagas till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolens beslut får
överklagas till Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd krävs som

Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen får bevilja
uppehålls- och arbetstillstånd, eller upphäva utvisningsbeslutet, om det
finns verkställighetshinder (till exempel risk för dödsstraff, tortyr eller
förföljelse) eller om det annars finns synnerliga skäl. Vid bedömningen
ska vissa omständigheter särskilt beaktas. Det gäller brottslighetens art
och omfattning, den tid som har förflutit sedan utvisningsbeslutet
meddelades, utlänningens skötsamhet och risken för fortsatt
brottslighet samt utlänningens hälsotillstånd och levnadsförhållanden i
övrigt.

Det nya prövningsförfarandet begränsar inte regeringens rätt att
besluta om nåd beträffande allmän domstols beslut om utvisning på
grund av brott. Nåd är dock till för rena undantagssituationer. Det nya
förfarandet innebär dessutom att frågor om uppehållstillstånd kan
prövas enbart i den ordinarie migrationsprocessen. En utlänning som
har utvisats på grund av brott och som vill ansöka om
uppehållstillstånd bör alltså vända sig till Migrationsverket.
Ansökan om särskilt tillstånd till kort besök i Sverige
En utvisningsdömd som har lämnat landet kan liksom tidigare ansöka
hos Migrationsverket om särskilt tillstånd till ett kort besök i Sverige.
Besöket ska avse en synnerligen viktig angelägenhet, exempelvis

besök hos en allvarligt sjuk anhörig eller närvaro vid en anhörigs
begravning. Ett sådant tillstånd kan, om det finns särskilda skäl,
beviljas även på ansökan av någon annan än den utvisningsdömde.
Migrationsverkets beslut att vägra tillstånd till ett kort besök kan inte
överklagas.
Mer information om det nya prövningsförfarandet
Mer information om det nya förfarandet för prövning av
uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund
av brott, eller om upphävande av sådana utvisningsbeslut, finns i
regeringens proposition Överflyttning av vissa utlänningsärenden till
den ordinarie migrationsprocessen m.m. (prop. 2012/13:151).
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 Prop. 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden
till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Åtalstillstånd
Det svenska rättsväsendet har stora möjligheter att utreda och döma
även för brott som har begåtts utanför Sveriges territorium. Till följd
av denna utsträckta domsrätt krävs det i vissa fall att regeringen eller
Riksåklagaren fattar beslut om att svensk åklagare får väcka åtal för
brottet vid svensk domstol.
Kravet på tillstånd motiveras med att det i vissa fall - ur en
internationell synvinkel - kan vara olämpligt eller rent av skadligt om
svenska myndigheter åtalar för brott utan att ha fått ett sådant
åtalstillstånd beviljat av regeringen eller Riksåklagaren.
De bestämmelser som finns innebär att det krävs särskilt
åtalsförordnande även beträffande vissa brott inom riket, nämligen
vissa brott på utländskt fartyg eller luftfartyg, samt som huvudregel
generellt för brott begångna utomlands (se 2 kap. 5 och 5 a §§
brottsbalken samt förordningen (1993:1467) om bemyndigande för
Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall).
Regeringen kan vidare besluta att svensk åklagare får väcka åtal vid
svensk domstol om någon bryter mot den gravfrid som har utlysts vid
vraket efter passagerarfartyget Estonia, se lagen (1995:732) om skydd
för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.
Även i andra fall kan det krävas ett tillstånd från regeringen för att
väcka åtal. Ett exempel där regeringen meddelat ett sådant tillstånd är
regeringens beslut i november 2001 om tillstånd att väcka åtal för
ofredande av Hans Majestät Konungen.
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En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete
innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar
framställningar till och från Sverige i ärenden om
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internationell rättslig hjälp i brottmål,
utlämning för brott,
överförande av straffverkställighet,
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 internationellt samarbete som rör lagföring för brott,
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 delgivning i brottmål och civilmål,
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 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 33 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: ju.birs (snabel-a) regeringskansliet.se
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Åklagarmyndighetens handböcker

Delgivning
Centralmyndigheten lämnar biträde med delgivning i Sverige på
utländsk begäran samt i utlandet på svensk begäran. Delgivning kan
ske både i civila mål och brottmål och såväl inom som utom ramen för
avtal och konventioner.
Överflyttning av den internationella delgivningsverksamheten
från Regeringskansliet till Länsstyrelsen i Stockholms län
Den 1 januari 2014 flyttas den internationella
delgivningsverksamheten från Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Länsstyrelsen blir därmed ny centralmyndighet för internationell
delgivning och mottagande organ för vissa typer av internationella
delgivningsärenden.
I prop. 2012/13:182 Internationell delgivning har regeringen bland
annat föreslagit ändringar i delgivningslagen (2010:1932) som
tillsammans med en ny förordningsreglering kommer att skapa en
modern och mer effektiv ordning för internationell delgivning. Vidare
föreslogs en tydligare reglering kring delgivning i utlandet och vilka
förutsättningar som ska gälla vid bistånd med delgivning i Sverige,
bland annat när avvikelse från delgivningslagens regler får ske och
vilka översättningskrav som ska gälla för ansökningar om delgivning.
Slutligen föreslogs ändringar i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) i syfte att tydliggöra att sekretess även gäller vid bistånd
med delgivning. Riksdagen har antagit de i propositionen framlagda
förslagen och lagändringarna träder i kraft i samband med
verksamhetsflytten den 1 januari 2014 (bet. 2013/14:JuU5, rskr.
2013/14:37).

Efter den 1 januari 2014 kan delar av den information som anges
nedan vara obsolet. Kontakt tas då i stället med Länsstyrelsen i
Stockholms län.
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Delgivning i Sverige
Delgivning inom Norden - alla delgivningar
Delgivning inom Europeiska unionen - ärenden av
civil eller kommersiell natur
Delgivning utom Norden och Europeiska unionen ärenden av civil eller kommersiell natur
Delgivning i brottmål
Delgivning med biträde av Centralmyndigheten
Avgifter och kostnader
Lagar, konventioner, avtal m.m.

Delgivning i Sverige
Framställning om biträde med delgivning i Sverige görs oftast direkt
till Centralmyndigheten av utländska judiciella myndigheter, men kan
också inkomma via en ambassad i Sverige eller den svenska
utlandsmyndigheten i det ansökande landet. Återredovisning sker
normalt samma väg som ärendet har inkommit.
Om handlingarna är skrivna på svenska eller åtföljda av en
översättning till svenska eller annat nordiskt språk och om det saknas
uppgift om förhandlingsdag inom snar framtid, sker delgivning med
post (rekommenderat brev med mottagningsbevis). När översättning
inte medföljer eller när kort tid återstår till förhandling - eller om
postdelgivning misslyckats - sker delgivning med biträde av en
polismyndighet. Den som söks har då som regel rätt att vägra ta emot
en handling som inte är översatt till ett nordiskt språk.

Polismyndigheten anlitas också om en namn- och adressuppgift inte
har gått att få bekräftad eller om tvekan på annat sätt har uppstått i ett
ärende, till exempel kring vilket bolag som är rätt mottagare av en
delgivning.
Delgivning inom Norden - alla delgivningar
Sedan 1974 finns en nordisk överenskommelse om inbördes rättshjälp
vid delgivning. Denna anger att direkt skriftväxling får ske mellan
berörda statliga myndigheter i de nordiska länderna.
Överenskommelsen omfattar delgivning såväl i civila mål som i
brottmål.
I cirkulär 1995:419 anges till vilken myndighet i respektive land som
framställningarna ska skickas. I Sverige är mottagande myndighet
länsstyrelsen i det län där den som söks för delgivning bor. Om
osäkerhet råder till vilken myndighet framställningen i det särskilda
fallet ska skickas, kan Centralmyndigheten ge upplysning om detta.
Direkt sökning kan göras på webben.
Delgivning till de nordiska länderna på begäran av enskild sökande i
Sverige, till exempel delgivningsfirmor, banker, begravningsbyråer,
advokatfirmor, sker genom framställning till Centralmyndigheten, som
begär biträde av berörd nordisk domstol. Avgift tas inte ut för nordiska
ärenden.
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Norska domstolar
Norska polismyndigheter
Danska domstolar
Danska polismyndigheter

Delgivning inom Europeiska unionen - ärenden av civil eller
kommersiell natur
Europaparlamentet och rådet har den 13 november 2007 antagit en ny
delgivningsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning
[EG] nr 1393/2007 av den 13 november 2007) om delgivning av
handlingar i civila eller kommersiella ärenden. Förordningen trädde i
kraft den 13 november 2008 och upphävde då EG:s nuvarande
delgivningsförordning från år 2000. (Se Förordning (2008:808) med
kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning.)
Vid delgivning i medlemsstat i Europeiska unionen som är medlem i
1965 års Haagkonvention (se nedan) har förordningen företräde.
Svenska domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra myndigheter
som ska delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur får översända ansökan om delgivning direkt till en av den
mottagande staten utsedd myndighet.
Information om förordningen, formulär för framställning om
delgivning av handling (formulär 1) och uppgifter om andra
medlemsstaters mottagande organ samt språkförbehåll m.m. finns på
webbplatsen till kommissionens civilrättsatlas. (Se länkar till höger för
sökning av behörig domstol/myndighet samt formulär). Enligt artikel 8
p. 1 i förordning [EG] nr 1393/2007 har adressaten rätt att vägra att ta
emot delgivningshandlingen, om den inte är avfattad på eller åtföljd av
en översättning till ett språk som adressaten förstår eller den
mottagande medlemsstatens officiella språk. Det mottagande organet
upplyser adressaten om detta medelst ett standardformulär.
Centralmyndigheten såsom så kallad central enhet kan lämna
upplysningar om det praktiska förfarandet.
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Förordningen (EG) Nr 1393/2007
Europeiska kommissionens civilrättsatlas
Behörig mottagande myndighet - formulär 1 (EG Nr
1393/2007)

myndighet i en annan medlemsstat. En komplettering till Europarådets
konvention utgörs av Konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemmar
(Europeiska unionens konvention) som trädde i kraft för Sveriges del
den 5 oktober 2005.

Delgivning utom Norden och Europeiska unionen - ärenden av civil
eller kommersiell natur
Ärenden om delgivning utom Norden inkommer till
Centralmyndigheten framför allt från svenska domstolar men biträde
lämnas även enskilda sökande, till exempel advokatbyråer, banker,
försäkringsbolag och delgivningsfirmor.

Enligt artikel 5 p.1 i Europeiska unionens konvention är huvudregeln
att rättegångshandlingarna ska översändas direkt per post till
adressaten. Delgivning via behörig myndighet i den staten där
personen i fråga befinner sig kan ske endast vid undantagsfall (p.2).

Ett stort antal ärenden faller inom ramen för Konventionen om
delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur, Haag den 15 november 1965. Sådana ärenden ska
av den sökande myndigheten skickas direkt till centralmyndigheten i
den andra staten med en begäran om delgivning. På Haagkonferensens
webbplats finns texten till konventionen (nr 14) med mera, och under
"Status table" lämnas uppgifter om vilka reservationer och
deklarationer som gjorts av respektive medlemsstat, samt i de flesta
fall adressen till det mottagande organet. Där kan även till exempel
kontrolleras hur ett land ställer sig till delgivning med post och i vissa
fall vilka krav som ställs beträffande översättning av handlingarna.
	

 ▪	

 1965 års Haagkonvention
Delgivning i brottmål
Ett stort antal brottmålsdelgivningar faller inom ramen för den
Europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, Strasbourg
den 20 april 1959 (Europarådets konvention). Enligt artikel 15.4 kan
en domstol rikta en framställning om delgivning direkt till en judiciell

Oavsett om handlingarna sänds direkt med post eller via behörig
myndighet i den andra staten så uppställs i vissa fall krav på
översättning (p.3). När det finns anledning att anta att adressaten inte
förstår det språk handlingarna är skrivna på, ska handlingarna, eller
åtminstone de viktigaste delarna av dem, vara översatta till det språk
som talas i den stat adressaten befinner sig. Om sändande myndighet
känner till att adressaten endast förstår ett annat språk, skall
handlingarna översättas till detta andra språk.
De myndigheter som Sverige angett som behöriga myndigheter enligt
art 24 i Europarådets konvention är behöriga även vid tillämpning av
Europeiska unionens konvention. Detta innebär i praktiken att en
framställning om biträde med delgivning ska skickas från behörig
myndighet i en annan medlemsstat direkt till behörig myndighet i
Sverige.
Beträffande sådana brottmålsdelgivningar som ska äga rum i ickekonventionsanslutna länder - se avsnittet nedan.
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 Europeisk konvention om inbördes rättshjälp i brottmål
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 2000 års EU-konvention

Delgivning med biträde av Centralmyndigheten
Om biträde med delgivning i civil- eller brottmålsärende begärs i ett
land som Sverige inte har något avtal med, skickar
Centralmyndigheten ärendet till den svenska utlandsmyndigheten i det
aktuella landet. Ambassaden eller konsulatet ombesörjer därefter
antingen själv delgivningen eller vidarebefordrar ärendet till en
behörig lokal myndighet. Saknas uppgift om adressen till den person
som ska delges kan som regel inget biträde lämnas, eftersom
möjligheterna till efterforskning på plats kan vara mycket små eller
obefintliga.
När delgivning ska ske av till exempel en kallelse till förhandling
måste framförhållningen vara god.
En delgivning i utlandet kan normalt genomföras och bevis om detta
överlämnas till sökanden inom ett par månader. I vissa fall kan det
dock dröja betydligt längre innan återredovisning kan ske.
En begäran om biträde av Centralmyndigheten med delgivning i
utlandet ska innehålla uppgifter om namn och adress på den fysiska
person eller ställföreträdare för en juridisk person som söks för
delgivning samt, om möjligt, även telefon- och faxnummer,
arbetsgivare etc. De handlingar som ska delges bör bifogas i två
exemplar. I normalfallet returneras ett exemplar med bevis om att
delgivning har ägt rum, alternativt att hinder mot delgivning har
funnits.
Om den som ska delges inte är svensktalande behöver handlingarna
översättas till relevant språk. Om myndigheten i den mottagande staten
kräver det, kan även handlingar som ska överlämnas till en svensk
medborgare behöva översättas till den statens språk. Såväl

myndigheter som enskilda sökande får själva ombesörja och bekosta
översättning.
Avgifter och kostnader
För delgivningsuppdrag som inkommer från en statlig myndighet tas
ingen avgift ut, men översättning ombesörjs och bekostas av
myndigheterna själva. Enskild sökande får erlägga en så kallad
ansökningsavgift på 250 kronor (nordiska ärenden undantagna), samt i
förekommande fall beställa översättning och betala kostnad för sådan.
Ibland uppstår andra delgivningskostnader, till exempel
sheriffkostnader i USA, arvode till fransk eller belgisk
delgivningsman. Sådana kostnader tas ut av såväl statliga myndigheter
som enskilda sökande.
Lagar, konventioner, avtal m.m.
De grundläggande bestämmelserna om delgivning finns i:
- Delgivningslagen (2010:1932)
- Delgivningsförordningen (2011:154)
Information om delgivning finns även i:
- Kungörelsen (1909:24 s. 1) ang. delgivning av handling på begäran
av utländsk myndighet
- Kungörelsen (1933:618) ang. biträde av Justitiedepartementet för
delgivning av handlingar i utlandet

- Förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42)

Ett stort antal ärenden faller inom ramen för olika konventioner som
Sverige har anslutit sig till eller avtal som Sverige har ingått med
andra stater:

- Cirkulär (1995:419) angående inbördes rättshjälp mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den
13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av
rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil
eller kommersiell natur ("delgivning av handlingar") och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000

- Wienkonventionen 1963 om konsulära förbindelser, art. 5 (SÖ
1974:10, prop. 1973:172)

- Förordning med kompletterande föreskrifter till EG:s
delgivningsförordning (SFS 2008:808)
- Haagkonventionen 1965 om delgivning i utlandet i mål och ärenden
av civil och kommersiell natur (SÖ 1969:26, prop. 1969:32)

- Överenskommelse med Österrike 1982 till förenklande av den
internationella rättshjälpen enligt 1954 års Haagkonvention (SÖ
1983:53)
- Konventionen 1930 med Storbritannien rörande vissa till
civilprocessen hörande ämnen (SÖ 1931:1 och 17, SÖ 1933:23, SÖ
1935:9 och 19, SÖ 1959:72)
Övrigt:

- Haagkonventionen 1954 angående vissa till civilprocessen hörande
ämnen (SÖ 1957:53, prop. 1957:163)
- Konvention 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan
Europeiska unionens medlemsstater

SFS 1997:19; Utrikesdepartementets föreskrifter om ändring i
föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av
delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om
delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

- Europeisk konvention 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål (SÖ
1968:15)

OBS! Innehållet i bilagan är i stora stycken föråldrat.

- Tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning till vissa
konventioner om straffrättsligt samarbete

- Delgivningshandboken, utgiven av Domstolsverket, avsnittet
Delgivning i utlandet.

- Nordisk överenskommelse 1974 om inbördes rättshjälp genom
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Lagrummet

Rättslig hjälp i brottmål
Internationell rättslig hjälp i brottmål syftar till att åklagare och
domstolar i Sverige och utomlands bistår varandra i brottsutredningar.
Rättslig hjälp kan begäras och lämnas såväl på ett tidigt stadium i
brottsutredningen som under rättegången.
Internationell rättslig hjälp i brottmål är sådana åtgärder som åklagare
och domstolar under förundersökning och i rättegång i brottmål
behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är
förhör under förundersökning eller rättegång samt beslag och
husrannsakan.
Lagstiftningen om rättslig hjälp i brottmål reglerar främst vilka
åtgärder vi kan bistå andra stater med och vilka förutsättningar som
gäller för sådant bistånd. I lagstiftningen finns också regler om vad
som gäller för svenska domstolars och åklagares möjligheter att
ansöka om rättslig hjälp utomlands.
Bestämmelser om internationell rättslig hjälp i brottmål finns
huvudsakligen i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. I lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt
samarbete i brottsutredningar finns kompletterande bestämmelser om
rättslig hjälp i vissa fall.
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Lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål
Ansökan till Sverige enligt lagen om internationell
rättslig hjälp i brottmål - Åtgärder
Ansökan till Sverige - Allmänna förutsättningar och
kravet på dubbel straffbarhet
Ansökan till Sverige - Kommunikationssätt
Ansökan till Sverige - Ansökans innehåll
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Ansökan till Sverige - Översättning
Ansökan till Sverige - Förfarandet
Ansökan till Sverige - Avslag på ansökan
Ansökan till annan stat enligt lagen om internationell
rättslig hjälp i brottmål - Åtgärder
Ansökan till annan stat - Kommunikationssätt
Ansökan till annan stat - Ansökans innehåll
Ansökan till annan stat - Översättning
Lagen om vissa former av internationellt samarbete i
brottsutredningar
Lagar, konventioner, avtal m.m.

Lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål
Lagen om internationell rättslig hjälp brottmål omfattar huvudsakligen
ett samarbete mellan åklagare och domstolar. Internationellt polis- och
tullsamarbete regleras i andra lagar. Lagen omfattar inte heller
utlämning, överlämnande eller delgivning, för vilka särskild
lagstiftning finns. Samarbetet med internationella tribunaler och
Internationella brottmålsdomstolen föreskrivs också i andra lagar.

förfarande,
2. som avser skadestånd för felaktiga frihetsberövanden, åtal eller
domslut
3. som handläggs gemensamt med ett brottmål, och
4. på verkställighetsstadiet, till exempel nåd eller uppskov med
verkställighet av straff.
När det gäller rättslig hjälp i ärenden som handläggs i administrativa
förfaranden eller andra förfaranden än straffrättsliga förfaranden
kräver Sverige att det finns en internationell överenskommelse om
samarbete i dessa förfaranden. För rättslig hjälp i övriga ärenden finns
inget sådant krav.
Ansökan till Sverige enligt lagen om internationell rättslig hjälp i
brottmål - Åtgärder
Utgångspunkten i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål är att
alla de åtgärder som är möjliga att vidta i en svensk förundersökning
eller rättegång ska Sverige kunna bistå andra stater med.

Sverige kan som huvudregel lämna hjälp enligt lagen även om Sverige
inte har ett avtal om rättslig hjälp i brottmål med den andra staten, dvs.
inget krav på reciprocitet (ömsesidighet) ställs upp. En del länder
kräver dock avtal för att kunna samarbeta med Sverige.

Lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål omfattar följande
åtgärder:

Förutom rättslig hjälp i brottmål kan Sverige bistå med hjälp även i
ärenden:

2. bevisupptagning vid domstol,

1. som i den ansökande staten eller i Sverige handläggs i ett
administrativt förfarande eller i ett annat förfarande än ett straffrättsligt

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,

3. telefonförhör,

4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i
28 kap. rättegångsbalken,
6. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,
7. tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning,
8. tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning,
9. hemlig kameraövervakning,

rättslig hjälp till andra stater. I lagen om internationell rättslig hjälp i
brottmål finns kompletterande bestämmelser. Beträffande de åtgärder
som inte har någon motsvarighet i en svensk förundersökning eller
rättegång, till exempel överförande av frihetsberövade personer,
regleras förutsättningarna för dessa åtgärder uteslutande i sistnämnda
lag. Om den ansökande staten begär att ett visst inhemskt förfarande
ska tillämpas ska det accepteras, såvida inte förfarandet strider mot
grundläggande principer i den svenska rättsordningen.
För att vissa åtgärder ska kunna vidtas i Sverige krävs att den gärning
som ansökan avser motsvarar ett brott enligt svensk lag. Ett sådant
krav på dubbel straffbarhet ställs upp när ansökan avser
1. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i
28 kap. rättegångsbalken,

10. hemlig rumsavlyssning
2. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,
11. överförande av frihetsberövade för förhör med mera och
12. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person

3. tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning,

Lagen hindrar inte att hjälp lämnas av åklagare eller domstol med
annan åtgärd om det kan ske utan tvångsmedel eller annan
tvångsåtgärd.

4. hemlig kameraövervakning,

Ansökan till Sverige - Allmänna förutsättningar och kravet på dubbel
straffbarhet
Rättslig hjälp lämnas under de förutsättningar som gäller för en
motsvarande åtgärd under en svensk förundersökning eller rättegång.
Det innebär till exempel att rättegångsbalkens regler om vad som
gäller för att vidta en åtgärd enligt den balken tillämpas i ärenden om

6. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.

5. hemlig rumsavlyssning,

När det gäller ansökningar om husrannsakan och beslag från en
medlemsstat i Europeiska unionen eller från Island eller Norge görs
dock ett undantag från detta krav; det är tillräckligt att det för den

aktuella gärningen är stadgat fängelse i den ansökande staten. För
övriga åtgärder ställs inga krav på dubbel straffbarhet.
Ansökan till Sverige - Kommunikationssätt
En ansökan från en myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen
eller Island eller Norge får skickas direkt till en behörig svensk
åklagare eller domstol. Detsamma gäller övriga stater om det följer av
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. För
framställningar som görs med stöd av 2000 års EU-konvention om
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål är utgångspunkten att
framställningar ska skickas direkt till behörig svensk åklagarkammare
eller domstol (se Externa länkar till höger).
Framställningar till Sverige ska i övrigt göras via Centralmyndigheten
(Justitiedepartementet). Om ärendet inte ska avgöras av regeringen,
vidarebefordrar Centralmyndigheten ansökningarna till behörig
domstol eller till Åklagarmyndigheten, antingen via Riksåklagarens
kansli eller direkt till behörig åklagarkammare. Den åklagare
respektive tingsrätt inom vars område den begärda åtgärden ska vidtas
är behörig att ta emot ansökningen. I normalfallet sker sedan
återredovisningen samma väg.
En ansökan om rättslig hjälp ska ske skriftligen. Den kan emellertid
skickas per fax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på
annat sätt, till exempel genom e-post.
Ansökan till Sverige - Ansökans innehåll
En ansökan om rättslig hjälp ska innehålla uppgifter om den domstol
eller myndighet som handlägger ärendet. Vidare ska ansökan innehålla
uppgifter om det rättsliga förfarande som pågår, uppgifter om den
aktuella gärningen med angivande av tid och plats för denna och de

bestämmelser som är tillämpliga i den ansökande staten. Den åtgärd
som begärs ska anges och, i förekommande fall, i vilken egenskap en
person ska höras. Dessutom ska namnet på och adressen till de
personer som är aktuella i ärendet anges. I lagen finns för vissa
åtgärder kompletterande bestämmelser om vad en ansökan ska
innehålla. Mottagandet av en ansökan om rättslig hjälp ska bekräftas
om detta begärs av den ansökande myndigheten.
Ansökan till Sverige - Översättning
Huvudregeln är att ansökningar om rättslig hjälp och därtill fogade
bilagor ska vara skrivna på svenska, danska eller norska eller åtföljas
av en översättning till något av dessa språk. Den domstol eller
åklagare som handlägger ärendet kan medge undantag från detta krav i
det enskilda fallet. Detta kan bli aktuellt t.ex. om domaren eller
åklagaren förstår det språk ansökan är skriven på eller översatt till och
den person som berörs av åtgärden också förstår språket. Översättning
av det återredovisade materialet ombesörjs och bekostas alltid av den
utländska myndighet som har begärt åtgärden.
Ansökan till Sverige - Förfarandet
Ansökningar om rättslig hjälp ska behandlas skyndsamt. Den
ansökande myndigheten ska underrättas om den sökta åtgärden inte
kan vidtas inom den tidsfrist som anges i ansökan.
Utgångspunkten är att samma förfarande ska tillämpas som när en
motsvarande åtgärd vidtas i en svensk förundersökning eller rättegång,
till exempel hur åtgärden verkställs. Vissa avsteg kan dock ske från
principen om att svenska förfaranderegler ska tillämpas. Om den
ansökande staten begär att ett visst annat förfarande ska tillämpas ska
det accepteras, såvida inte förfarandet strider mot grundläggande
principer i den svenska rättsordningen. Domstolen och åklagaren kan

vidare, om det är lämpligt, bestämma att handläggningen helt eller
delvis ska ske på ett främmande språk. Vidare har den som ska höras
eller annars fullgöra något enligt lagen rätt att vägra om det finns stöd
för det i såväl svensk lag som i den ansökande statens lag.
Om en åtgärd som har begärts av en främmande stat riktas mot en
misstänkt, tilltalad eller målsägande har denne samma rätt till offentlig
försvarare, målsägandebiträde eller stödperson som vid en svensk
förundersökning eller rättegång.
Ansökan till Sverige - Avslag på ansökan
Den instans som handlägger ärendet prövar om de materiella
förutsättningar som gäller för att en viss åtgärd ska få vidtas är
uppfyllda och avslår ansökan om så inte är fallet. Ett exempel är kravet
på dubbel straffbarhet för vissa åtgärder.
För vissa i lagen särskilt uppräknade avslagsgrunder är regeringen
ensam behörig att avslå en ansökan, t.ex. om ett bifall till ansökan
skulle medföra fara för rikets säkerhet eller strida mot allmänna
rättsprinciper eller i vissa fall om gärningen utgör ett politiskt brott.
Om åklagare eller domstol finner att ansökan ska avslås på en sådan
avslagsgrund ska ansökan överlämnas till regeringen för prövning.
Ansökan får också i andra fall överlämnas till regeringen för prövning
av frågan om avslag.
Ansökan till annan stat enligt lagen om internationell rättslig hjälp i
brottmål - Åtgärder
De svenska domstolarnas möjligheter att begära rättslig hjälp i
brottmål utomlands regleras uttömmande i lagen. I lagen finns också
vissa bestämmelser om att svenska åklagare får ansöka om hjälp
utomlands. Utgångspunkten är emellertid att svenska åklagare kan

begära rättslig hjälp utomlands i den utsträckning som den andra staten
tillåter detta.
Om och under vilka förutsättningar svenska åklagare och domstolar
kan få hjälp från andra stater är en fråga som styrs av gällande
bestämmelser i den aktuella staten och de internationella
överenskommelser som är bindande mellan den andra staten och
Sverige.
Ansökan till annan stat - Kommunikationssätt
Ansökningar från svenska åklagare och domstolar kan skickas direkt
till behörig myndighet inom Norden. En direkt kommunikation till
myndigheter i andra stater kan endast ske om detta har tillåtits enligt
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige eller
om den andra staten tillåter sådan kommunikation trots avsaknaden av
en bindande överenskommelse. För framställningar som görs med stöd
av 2000 års EU- konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål är
utgångspunkten att framställningar ska skickas direkt till den utländska
behöriga myndigheten (se Externa länkar till höger).
Om en direkt kommunikation inte är tillåten ska ansökan sändas till
Centralmyndigheten (Justitiedepartementet) för vidarebefordran till
den andra staten.
På europeiska rättsliga nätverkets webbplats (se Externa länkar till
höger) finns en sökfunktion för att få fram kontaktuppgifter till den
utländska myndighet som är behörig i ett specifikt ärende;
1. Välj "Search Atlas".
2. Välj aktuellt land.

3. Välj relevant ämnesområde (för vissa länder saknas detta steg).
4. Välj relevant åtgärd (exempelvis "Hearing wittness: by telephone").
5. Välj geografiskt område. I vissa fall kan man därefter även välja
stad. Alternativt kan man fylla i postnummer. Tryck på "Search".
Kontaktuppgifter till behörig myndighet visas därefter.
6. Om kontaktuppgifter inte visas efter att ha följt schemat, välj under
punkten ovan i stället fliken "Unknown place or many places". I de
flesta fall visas då adressen till det aktuella landets centralmyndighet,
ofta justitieministeriet. Ansökan kan då skickas dit i stället.
	

 ▪	

 Europeiska straffrättsliga nätverket
Ansökan till annan stat - Ansökans innehåll
En ansökan om rättslig hjälp utomlands ska som utgångspunkt
innehålla samma uppgifter som en ansökan om rättslig hjälp i Sverige.
Det innebär att ansökan ska innehålla uppgifter om den domstol eller
myndighet som handlägger ärendet, om det rättsliga förfarande som
pågår, om den aktuella gärningen med angivande av tid och plats för
denna och om de bestämmelser som är tillämpliga i den ansökande
staten. Vidare ska den åtgärd som begärs alltid anges och, i
förekommande fall, i vilken egenskap en person ska höras. Är en
ansökan brådskande eller begärs att en viss åtgärd ska vidtas inom en
viss tidsfrist, ska skälen för brådskan eller tidsfristen framgå. I
förordningen (2000:704) finns kompletterande bestämmelser om vad
en ansökan ska innehålla.
Av lagen följer dessutom att när vissa åtgärder begärs ska fler
uppgifter anges i en ansökan, till exempel att den som ska höras per
telefon samtycker till förhöret. Många gånger anges i den

internationella överenskommelse, som ansökan om rättslig hjälp
stödjer sig på, ytterligare krav på ansökans innehåll. Slutligen kan den
stat som tar emot ansökan kräva än mer information, vilket ska
efterlevas.
Europeiska rättsliga nätverket har utarbetat ett formulär för en ansökan
om rättslig hjälp. Detta formulär samt ett försättsblad till ansökan om
rättslig hjälp finns på Europeiska rättsliga nätverkets webbplats, se
fliken "Tools for Mutual Legal Assistance" och klicka på
"Compendium" på webbplatsen. Formuläret är främst avsett att
användas vid ansökningar till myndigheter i andra EU-länder och är
inte obligatoriskt.
	

 ▪	

 Europeiska straffrättsliga nätverket
Ansökan till annan stat - Översättning
I de flesta fallen ska ansökningar från svenska åklagare och domstolar
till en annan stat vara översatta till den statens språk eller till något
annat språk som den staten ställer upp som krav. Vid direkt
kommunikation är det den åklagare eller domstol som ansöker om
rättslig hjälp som har ansvaret för att handlingarna blir
tillfredsställande översatta. Centralmyndigheten sörjer för
översättningar av de ansökningar som inte sänds direkt av den
ansökande myndigheten. Uppgift om vilket eller vilka språk en annan
stat godkänner vid en ansökan om rättslig hjälp i brottmål framgår av
en bilaga till förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Det bör uppmärksammas att en ansökan översatt till landets
officiella språk i normalfallet handläggs snabbare än en ansökan på ett
annat - men av landet godkänt - språk.
Översättning av det återredovisade materialet ombesörjs och bekostas
alltid av den domstol eller åklagare som har begärt åtgärden.

	

 ▪	


Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i
brottmål

Lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
I denna lag regleras vissa former av samarbete som används inom
ramen för internationell rättslig hjälp men även i det internationella
polissamarbetet (se Externa länkar till höger). De samarbetsformer
som regleras i lagen är gemensamma utredningsgrupper, kontrollerade
leveranser och brottsutredningar med användning av skyddsidentitet.
Gemensamma utredningsgrupper
Syftet med att inrätta en gemensam utredningsgrupp är att samordna
och effektivisera en eller flera brottsutredningar som har kopplingar till
flera stater. En grupp kan exempelvis bestå av tjänstemän från de
berörda staternas brottsbekämpande myndigheter. Den inrättas för ett
särskilt syfte, dvs. utredning av viss konkret brottslighet, och för en
begränsad tid.
Om en förundersökning pågår i Sverige avseende den brottslighet som
den gemensamma utredningsgruppen ska utreda är det åklagaren eller
den myndighet som leder förundersökningen som kommer överens
med de andra staterna om att inrätta gruppen. I övriga fall får sådana
överenskommelser ingås av Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
Tullverket eller Kustbevakningen. I lagen finns bestämmelser om vilka
förutsättningar som gäller för de utredningsåtgärder som kan behöva
vidtas i Sverige. Vidare finns bestämmelser om
användningsbegränsningar och skadestånd.

Kontrollerade leveranser
En kontrollerad leverans innebär i stora drag att de brottsutredande
myndigheterna avvaktar eller underlåter att ingripa mot en leverans av
t.ex. narkotika i syfte att under övervakning följa leveransen och
avslöja mottagaren för att bättre kunna kartlägga vem eller vilka som
ligger bakom brottsligheten. I lagen regleras de fall då leveransen sker
in på eller ut från svenskt territorium.
En ansökan om biträde med en kontrollerad leverans i Sverige
handläggs av åklagare. Det är också åklagare som ansöker om att
företa en sådan leverans utomlands. Polismyndighet, Tullverket och
Kustbevakningen kan göra en sådan ansökan först efter det att en
åklagare lämnat sitt tillstånd. Om det följer av en internationell
överenskommelse tillämpas motsvarande bestämmelser om
användningsbegränsningar och skadestånd som gäller för
gemensamma utredningsgrupper.
Brottsutredning med användning av skyddsidentitet
Denna form av samarbete innebär att tjänstemän med skyddsidentitet
tillåts att i en konkret brottsutredning verka i den stat som lämnar
tillstånd till ett sådant samarbete. De närmare villkoren för hur ett
sådant samarbete ska ske bestäms av den nationella lagstiftningen i
den stat utredningen avser att äga rum.
Om en förundersökning pågår i Sverige avseende den brottslighet som
åtgärden avser är det åklagaren eller den myndighet som leder
förundersökningen som kommer överens med de andra staterna om
sådant bistånd. I övriga fall får sådana överenskommelser ingås av
Åklagarmyndigheten eller Rikspolisstyrelsen. Om det följer av en

internationell överenskommelse tillämpas motsvarande bestämmelser
om användningsbegränsningar och skadestånd som gäller för
gemensamma utredningsgrupper.
Lagar, konventioner, avtal m.m.
Bestämmelserna om internationell rättslig hjälp i brottmål finns i:
- Lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål (prop.
1999/2000:61; prop. 2004/05:144)

rättshjälp i brottmål, 17 mars 1978 (SÖ 1979:12, prop. 1978/79:80)
- Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om
inbördes rättshjälp i brottmål, 8 november 2001 (Sverige har inte
ratificerat protokollet).
- Överenskommelse 1985 med Ungern om inbördes rättshjälp i
brottmål (SÖ 1986:5, prop. 1985/86:8)

- Förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

- FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen (SÖ 1991:41, prop. 1990/91:127)

- Lagen (2003:1174) om vissa former för internationellt samarbete i
brottsutredningar (prop. 2003/04:4; prop. 2004/05:144)

- Överenskommelse 1989 med Storbritannien om tvångsåtgärder och
om förverkande avseende vinning av brott (SÖ 1992:5)

- Förordningen (2003:1176) om vissa former för internationellt
samarbete i brottsutredningar

- Överenskommelse 1989 med Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
(SÖ 1990:9, cirk. 1990:169, prop. 1989/90:55)

Frågor om straffrättsligt samarbete i brottmål behandlas även i en del
multilaterala konventioner och bilaterala avtal som Sverige har tillträtt
(avtalen med Frankrike, Ungern och Polen tillämpas sällan eftersom
dessa stater även har tillträtt 1959 års rättshjälpskonvention):

- Europeisk konvention den 8 november 1990 om penningtvätt,
efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott (SÖ
1996:19, prop. 1995/96:49)

- Avtal med Frankrike 1956 rörande ömsesidig rättshjälp i brottmål
(SÖ 1959:14, SÖ 1969:50, prop. 1956:100)
- Europeisk konvention den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i
brottmål (SÖ 1968:15, SÖ 1969:71, SÖ 1977:88, SÖ 1992:4, prop.
1961:48 och 1975:53 och 1991/92:46)
- Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om inbördes

- Schengenkonventionen (1998:49)
- Avtal med Kanada om inbördes rättshjälp i brottmål (den 15 februari
2000) (SÖ 2001:43, prop. 1999/2000:61)
- Avtal med Australien om inbördes rättshjälp i brottmål (den 18
december 1998) (SÖ 2001:47, prop. 1999/2000:61)
- Konvention från 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

mellan EU:s medlemsstater
- FN-konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
(den 15 november 2000) (SÖ 2004:21, prop. 2002/03:146)
- Protokoll från 16 oktober 2001 till konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater
- Rambeslut från den 13 juni 2002 om gemensamma
utredningsgrupper (2002/465/RIF)
- FN-konventionen mot korruption (den 31 oktober 2003) (SÖ
2007:44, prop. 2006/07:74)
- Avtal mellan EU och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
(den 12 februari 2010)
- Vilka stater som har tillträtt de olika konventionerna i fråga framgår
av regeringens tillkännagivande (2010:1028) av andra staters
anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.
- Vilka överenskommelser som lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål hänvisar till anges i tillkännagivande
(2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål.
- Uppgift om vilket eller vilka språk en annan stat godkänner vid en
ansökan om rättslig hjälp i brottmål framgår av bilagan till
förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
- Information om konventionsstaternas olika förbehåll, förklaringar,

språkkrav m.m. till de europeiska konventionerna finns på
Europarådets webbplats.
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Avtal mellan EU och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmå

Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
På begäran av en domstol i ett land kan bevis tas upp direkt i ett annat
land eller överlämnas till den begärande domstolen för att där
användas i en framtida eller påbörjad rättegång.
EG:s bevisupptagningsförordning
Från och med den 1 januari 2004 gäller särskilda regler om
bevisupptagning mellan EU:s medlemsstater, förutom Danmark.
Europeiska unionens råd antog den 28 maj 2001 förordning (EG) nr
1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga
om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kompletteras av
lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur samt regeringens
tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning
i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Förordningen har
inom sitt tillämpningsområde företräde framför bestämmelser i redan
ingångna överenskommelser på området mellan medlemsstaterna,
exempelvis 1970 års Haagkonvention om bevisupptagning i mål och
ärenden av civil och kommersiell natur.
Förordningen ska tillämpas i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur, när en domstol i en medlemsstat enligt sin
nationella lagstiftning anmodar en behörig domstol i en annan
medlemsstat att ta upp bevisning eller när den begär att få ta upp
bevisning direkt i en annan medlemsstat. Med direkt bevisupptagning
avses när en domstol vill ta upp bevisning i en annan medlemsstat utan
att någon domstol i den andra staten tar upp bevisningen i dess ställe,
antingen genom att behöriga företrädare för den ansökande domstolen
tar upp bevisningen på den andra medlemsstatens territorium eller
genom att den håller telefonförhör med ett vittne som befinner sig i

den andra medlemsstaten. Även direkt bevisupptagning genom
videokonferens är möjlig. En domstol kan inte begära bevisupptagning
med stöd av förordningen om bevisningen inte är avsedd att användas i
ett inlett eller planerat rättsligt förfarande.
Domstolarna ska, förutom vid direkt bevisupptagning, kommunicera
direkt med varandra utan att gå via en centralmyndighet. Vilka
nationella domstolar som är behöriga att ta upp bevisning avgörs av
varje medlemsstat. För svensk del får samtliga svenska domstolar
begära bevisupptagning i en annan medlemsstat med stöd av
förordningen. När det gäller bevisupptagning på begäran av en
domstol i en annan medlemsstat ska sådana framställningar verkställas
av en tingsrätt.
Två olika formulär används vid framställning om bevisupptagning.
Det ena formuläret, formulär A, avser en framställning till en domstol i
en annan medlemsstat om bistånd med bevisupptagning. Det andra
formuläret, formulär I, ska användas om domstolen begär att få ta upp
bevisning direkt i en annan medlemsstat. (Se länkar till höger för
sökning av behörig domstol/myndighet samt formulären). I den första
situationen ska den anmodade domstolen inom sju dagar från det att
den mottagit framställningen sända ett kvitto till den ansökande
domstolen genom ifyllande av formulär B. Om den ansökande
domstolen skickat framställningen till en domstol som inte är behörig,
ska den domstolen vidarebefordra framställningen till en behörig
domstol och underrätta den ansökande domstolen om det.
Den anmodade domstolen ska verkställa en framställning utan
dröjsmål och senast inom 90 dagar från det att framställningen kommit
in. En svensk domstol som ska ta upp bevisning åt en domstol i en
annan medlemsstat ska enligt huvudregeln tillämpa rättegångsbalkens
regler. En anmodad domstol är dock skyldig att tillmötesgå en begäran

om att en framställning ska verkställas i enlighet med ett förfarande
som föreskrivs i den medlemsstat där den ansökande domstolen är
belägen om ett sådant tillvägagångssätt inte är oförenligt med
lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är
belägen eller skulle innebära betydande praktiska svårigheter.
Vid framställning om direkt bevisupptagning ska framställningen
sändas till det centrala organet/den behöriga myndigheten (i Sverige
Justitiedepartementet) i den andra medlemsstaten, som i sin tur inom
trettio dagar genom ifyllande av formulär J ska meddela den
ansökande domstolen om framställningen godtagits eller inte. Det
centrala organet/den behöriga myndigheten kan uppställa vissa villkor
enligt lagstiftningen i den egna staten enligt vilka bevisupptagningen
ska ske. Direkt bevisupptagning får endast genomföras på frivillig
grund och utan tvångsåtgärder. Den domstol som verkställer den
direkta bevisupptagningen gör det i enlighet med den egna
lagstiftningen, dock med eventuella begränsningar på grund av villkor
som uppställts.
Hinder mot verkställighet kan vara att en person som ska höras
åberopar en rätt att vägra att avge vittnesmål eller att det finns ett
förbud mot att avlägga ett vittnesmål på grund av lagstiftningen i
någon av medlemsstaterna där den anmodade eller den ansökande
domstolen är belägna. Hinder kan också finnas om framställningen
inte ligger inom förordningens tillämpningsområde, om
verkställigheten av en framställning inte ligger inom den anmodade
domstolens behörighet, om den ansökande domstolen inte har följt den
anmodade domstolens föreläggande att komplettera framställningen,
eller om nödvändig säkerhet eller förskott inte ställts respektive
lämnats inom begärd tidsfrist. (Se länken till höger för manualer till
samtliga länder.)

Bevisupptagning åt utländsk domstol i civila mål och ärenden (när
EG:s bevisupptagningsförordning inte ska tillämpas)
Bestämmelser om bevisupptagning åt utländsk domstol finns i lagen
(1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol. En framställning
om bevisupptagning i ett civilt mål eller ärende lämnas in av den
utländska domstolen till Centralmyndigheten som vidarebefordrar
framställningen till den svenska domstol som ska verkställa
bevisupptagningen. En framställning från en annan nordisk stat sänds
dock direkt till behörig svensk domstol. De åtgärder som kan komma i
fråga vid bevisupptagningen räknas upp i lagen. Uppräkningen är dock
inte uttömmande.
Förfarandet äger rum vid en tingsrätt och följer rättegångsbalkens
regler. Om den utländska domstolen har vissa önskemål i fråga om
förfarandet ska de tillgodoses under förutsättning att de inte strider
mot svensk lag. Begränsningar i den främmande statens processlag ska
också beaktas. Utländska domare har rätt att närvara vid
bevisupptagningen. Efter genomförd bevisupptagning återredovisas
uppdraget - oftast genom ett protokoll över bevisupptagningen - till
den andra staten via Centralmyndigheten. Det bör dock särskilt
nämnas att handlingar som har upprättats med anledning av
bevisupptagning enligt Haagkonventionen från 1954 på framställning
av domstol i Österrike ska översändas av den svenska domstolen
direkt till den österrikiska domstolen.
Svenska staten betalar de flesta kostnader som föranleds av
bevisupptagningen.
Bevisupptagning vid utländsk domstol i civila mål och ärenden (när
EG:s bevisupptagningsförordning inte ska tillämpas)
Bestämmelser om bevisupptagning vid utländsk domstol finns i lagen
(1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.

Bevisupptagningen innebär att en svensk domstol får hjälp av en
utländsk domstol med att ta upp t.ex. skriftliga bevis, vittnesförhör och
bevis företedda av sakkunniga. Det krävs att talan har väckts vid
svensk domstol. En framställning om bevisupptagning ska innehålla en
redogörelse för sakförhållandena och uppgift om vilken bevisning som
avses och vad som ska styrkas med den. Rätten kan ange att ett visst
förfarande, som är föreskrivet i svensk lag, ska tillämpas. Huvudregeln
är dock att det främmande landets lag gäller.
Framställningen ska lämnas till Centralmyndigheten som
vidarebefordrar framställningen till behörig domstol i den andra staten.
Om direkt skriftväxling får ske enligt konventioner och avtal med den
andra staten ska framställningen emellertid överlämnas direkt till
utsedd centralmyndighet i den andra staten eller till den utländska
domstolen (se 1970 års Haagkonvention).
Centralmyndigheten översätter vid behov framställningen innan den
översänds till den utländska domstolen. Vid direkt skriftväxling ser
den behöriga domstolen till att framställningen översätts. Information
om språkkrav och adresser finns i bilagan till SFS 2000:708.
Lagar, konventioner, avtal m.m.
De svenska bestämmelserna om bevisupptagning i civila mål och
ärenden finns i:
- Lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
- Kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om
bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
- Lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
- Kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande

tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr. 847) om
bevisupptagning vid utländsk domstol (för bilaga till 7 §, se SFS
2000:708)
- Lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ
- Lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättigheters
tillvaratagande i utlandet
- Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om
samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
- Lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur
- Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Bestämmelser om bevisupptagning finns också reglerat i olika
konventioner som har till syfte att underlätta och förbättra det
internationella rättsliga samarbetet i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.
- Konventionen 1930 med Storbritannien rörande vissa till
civilprocessen hörande ämnen av internationell natur (SÖ 1931:1 och
17, SÖ 1933:23, SÖ 1935:9 och 19, SÖ 1959:72, SÖ 1965:34, SÖ
1973:107, SÖ 1974:28, SÖ 1977:21)
- Haagkonventionen 1954 om vissa till civilprocessen hörande ämnen
(SÖ 1957:53, SÖ 1983:53, prop. 1975:163)
- Haagkonventionen 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur (SÖ 1975:34, SÖ 1980:28
betr. art. 23, SÖ 2000:37 betr. art. 2, 15-17, prop. 1974:95)

- Nordisk överenskommelse 1974 om inbördes rättshjälp genom
delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42)
- Cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning
Vilka stater som har tillträtt de olika konventionerna i fråga framgår av
regeringens tillkännagivande (2010:1027) av andra staters anslutning
till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Externa länkar
	

 	

Lagrummet
	

 	

EU:s civilrättsliga nätverk
	

 	

Europeisk civilrättsatlas
	

 	

Behörig domstol - formulär A
	

 	

Behörig myndighet - formulär I
	

 	

Manualer för samtliga länder
	

 	

Lag (1946:816)
	

 	

Kungörelse (1947:848)
	

 	

Lag (1946:817)
	

 	

Kungörelse (1947:847)
	

 	

SFS 2000:708
	

 	

Lag (1946:818)
	

 	

Lag (1946:819)
	

 	

EG:s förordning 1206/2001
	

 	

Lag (2003:493)
	

 	

Tillkännagivande (2003:483)
	

 	

1954 års Haagkonvention
	

 	

1970 års Haagkonvention
	

 	

Cirkulär 1995:419
	

 	

Tillkännagivande (2010:1027)

Telefonförhör
	

	

	

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Svenska regler
Internationella regler
Alternativ om telefonförhör inte är tillåtet
Telefonförhör i brottmål med någon i Sverige
Telefonförhör i brottmål med någon i utlandet
Telefonförhör i civilmål med någon i Sverige
Telefonförhör i civilmål med någon i utlandet
Olika länders möjligheter till telefonförhör

Svenska regler
Av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål framgår
att rättegångsbalkens regler om telefonförhör i brottmål får tillämpas
av svensk domstol när den som ska höras i en rättegång befinner sig i
ett annat land och det andra landet tillåter det. Även en svensk
åklagare får hålla telefonförhör under förundersökning med personer
som befinner sig i ett annat land, om det andra landet tillåter det.
Möjligheten att hålla telefonförhör i civilmål inom EU regleras av
EG:s bevisupptagningsförordning (se nedan). Förordningen
kompletteras av lagen (2003:493) om EG:s förordning om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
och regeringens tillkännagivande (2003:483) i samma ämne. I
förhållande till stater utanför EU saknas svenska lagregler beträffande
telefonförhör i civilmål. Enligt praxis får dock sådant förhör ske om
det andra landet tillåter det.
I nu nämnda fall förutsätter telefonförhör att den som ska höras
samtycker till förhöret.
Beträffande en utländsk begäran om telefonförhör i Sverige, har den

svenska hållningen sedan länge varit att det inte är
myndighetsutövning om ett annat land håller telefonförhör med en
person på svenskt territorium. Detta har ansetts gälla i både brott- och
civilmål. Därför kan en utländsk myndighet hålla telefonförhör med
någon i Sverige utan några formaliteter och utan inblandning av
svenska myndigheter, om den som ska höras samtycker till förhöret.
	

 ▪	

 Lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Internationella regler
Inom EU regleras möjligheten att i brottmål hålla telefonförhör med
någon som vistas på en annan medlemsstats territorium genom 2000
års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s
medlemsstater. Sverige har ratificerat konventionen och nästan alla
övriga medlemsstater har tillträtt den.
I civilmål finns sedan den 1 januari 2004 ett särskilt förfarande för
bevisupptagning mellan EU:s medlemsstater enligt EG:s förordning
om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur. Bestämmelsen om så kallad direkt bevisupptagning i
förordningen (art. 17) ska tillämpas när en domstol i en medlemsstat
vill hålla telefonförhör med någon som befinner sig i en annan
medlemsstat. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige.
I övrigt saknar Sverige överenskommelser med andra länder om
telefonförhör. Det är upp till varje land att avgöra om de ska tillåta
telefonförhör på sitt territorium och i sådant fall under vilka
förutsättningar det kan ske. Information om andra länders inställning
till telefonförhör finns i en särskild förteckning på denna hemsida.
	

 ▪	

 EG:s bevisupptagningsförordning
Alternativ om telefonförhör inte är tillåtet

Som framgår av listan över olika länders möjlighet till telefonförhör,
tillåter vissa stater inte alls att utländska myndigheter håller
telefonförhör på deras territorium. För att få tillgång till ett vittnesmål
från en person som vistas i ett sådant land kan ett alternativ vara att
ansöka om rättslig hjälp i brottmål eller civilmål med bevisupptagning
genom vittnesförhör vid domstol. Många länder tillåter att en
representant för den ansökande myndigheten närvarar vid förhöret.
Information om vad en ansökan bör innehålla finns på sidorna om
rättslig hjälp i brottmål och rättslig hjälp i civila mål och ärenden.
Telefonförhör i brottmål med någon i Sverige
Av 4 kap. 8 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål framgår att Sverige, utan krav på ansökan och utan
inblandning av svenska myndigheter, tillåter att utländska rättsliga
myndigheter håller telefonförhör med en person som befinner sig i
Sverige, om den som ska höras samtycker till telefonförhöret.
Om en utländsk myndighet behöver bistånd av en svensk åklagare
eller domstol vid förhöret, till exempel med att kontrollera personens
identitet, kan den utländska myndigheten ansöka om rättslig hjälp med
telefonförhöret. En sådan ansökan ska ges in till Justitiedepartementet,
som lämnar den vidare till behörig åklagare eller tingsrätt beroende på
om förhöret sker under förundersökning eller i en rättegång. En
ansökan från en annan EU-stat eller från Norge eller Island får göras
direkt hos behörig domstol eller åklagare enligt 2000 års EU
konvention och 1974 års nordiska överenskommelse. Detsamma gäller
för övriga länder, om det följer av en internationell konvention som är
bindande för Sverige. Utförligare information om innehållet i och
formerna för en ansökan om rättslig hjälp i Sverige finns på sidan om
rättslig hjälp i brottmål.

Telefonförhör i brottmål med någon i utlandet
Många länder har samma synsätt som Sverige i frågan om möjligheten
att hålla telefonförhör med någon som befinner sig på deras
territorium. Det innebär att de tillåter att svenska domstolar eller
åklagare ringer upp den som skall höras direkt, utan att någon ansökan
om rättslig hjälp behöver göras. En förutsättning är att personen
samtycker till förhöret, se 4 kap. 9 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål.
Andra länder tillåter visserligen telefonförhör på sitt territorium utan
en särskild ansökan, men enbart under vissa särskilt angivna
förutsättningar. Det kan vara att telefonförhör enbart är tillåtet med
utländska medborgare eller att telefonförhöret måste ske på en viss
plats, till exempel vid domstol, ambassad, polisstation eller liknande.
Ett tredje fall är att det andra landet kräver att en formell framställning
om rättslig hjälp görs för att tillåta telefonförhör. En svensk åklagare
eller domstol kan då ansöka om rättslig hjälp avseende telefonförhör
om det har avtalats om sådan rättslig hjälp i en internationell
överenskommelse med det andra landet eller om det landet annars ger
sådan hjälp.
Slutligen finns det länder som över huvud taget inte tillåter
telefonförhör på sina territorier. Den möjlighet som då står till buds är
att begära bevisupptagning i det andra landet genom det landets
myndigheters försorg.
Inom EU är 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
mellan EU:s medlemsstater tillämplig i de flesta medlemsstater vid
telefonförhör. Det innebär att de medlemsstater som tillträtt
konventionen kan begära bistånd från en annan medlemsstat med

telefonförhör med vittnen eller sakkunniga som vistas på deras
territorium (art. 11). Medlemsstaterna kan ställa upp villkor, såsom att
telefonförhöret endast kan ske vid lokal domstol eller att företrädare
för inhemsk myndighet ska närvara. Eventuella villkor framgår av
informationen på sidan om olika länders möjlighet till telefonförhör.
Ansökan om rättslig hjälp skall som huvudregel göras direkt till den
berörda rättsliga myndigheten, dvs. domstolen i domkrets där den som
ska förhöras befinner sig, eller i undantagsfall via den svenska
Centralmyndigheten (art. 6 i konventionen). Vilken domstol/
myndighet i respektive stat som är behörig framgår av Europeiska
straffrättsliga nätverkets webbplats.
Utförligare information om innehållet i och formerna för en ansökan
om rättslig hjälp i utlandet finns på sidan om rättslig hjälp i brottmål.
Telefonförhör i civilmål med någon i Sverige
Enligt EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil
eller kommersiell natur ska en ansökan om telefonförhör i Sverige från
en annan medlemsstat göras på en särskild blankett (I) som ska sändas
till det svenska Justitiedepartementet. Departementet ska meddela den
utländska myndigheten om framställningen godtagits eller inte
För en utländsk begäran om telefonförhör i Sverige finns, vid sidan av
EG:s bevisupptagningsförordning, inget reglerat förfarande. Det är
dock - som redan sagts - tillåtet för utländska myndigheter att hålla
telefonförhör med en person som befinner sig i Sverige utan några
formaliteter och utan inblandning av svenska myndigheter, om den
som ska höras samtycker till förhöret. Om den utländska myndigheten
önskar att svenska myndigheter ska bistå vid ett telefonförhör,
exempelvis med att kontrollera identiteten på den som ska förhöras,

krävs en ansökan om bevisupptagning i Sverige åt utländsk domstol.
Utförligare information finns på sidan om rättslig hjälp i civilmål.
Telefonförhör i civilmål med någon i utlandet
Många länder tillåter att en svensk domstol håller telefonförhör med
någon som vistas på deras territorium, utan att några villkor ska vara
uppfyllda eller att någon ansökan om rättslig hjälp behöver göras.
Andra länder ställer dock upp vissa krav för att ett telefonförhör ska få
genomföras, exempelvis att en representant för landets egna
myndigheter närvarar vid förhöret. Dessa krav framgår av denna
hemsidas information om olika länders möjlighet till telefonförhör. Det
finns även länder som enbart tillåter telefonförhör på sitt territorium,
om förhöret föregås av en framställning om rättslig hjälp i civilmål.
Slutligen finns det länder som över huvud taget inte tillåter
telefonförhör. Den möjlighet som då står till buds är att begära
bevisupptagning i det andra landet genom det landets myndigheters
försorg.
Inom EU finns som ovan nämnts ett särskilt förfarande enligt EG:s
förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur. Om en svensk domstol vill hålla telefonförhör i
civilmål med en person som befinner sig i någon av EU:s
medlemsstater, tillämpas art. 17 i förordningen. Av den bestämmelsen
framgår att den ansökande domstolen ska fylla i formulär I (som är
bilagt förordningen) och sända det till det aktuella landets centrala
organ eller behöriga myndighet som har att besvara framställningen.
Mer information om bevisupptagningsförordningen samt vilka
domstolar/myndigheter som är behöriga finns på sidan om rättslig
hjälp i civila mål och ärenden samt på webbplatsen för det rättsliga
nätverket på privaträttens område.

Olika länders möjligheter till telefonförhör
Om det i länderlistan (se Länder A-Ö) anges att telefonförhör är
"tillåtet" innebär detta att det är möjligt att ringa upp den som ska
höras direkt och utan inblandning av den andra statens myndigheter
samt utan att någon formell framställning om rättslig hjälp behöver
göras. I de fall "inte tillåtet" anges innebär detta att telefonförhör utan
den andra statens inblandning inte är möjligt. Som alternativ kan då en
ansökan om rättslig hjälp göras till den andra staten.
För information om telefonförhör, kontakta Centralmyndigheten,
telefon 08-405 10 00 (växel), 08-405 45 00 (kansli), fax 08-405 46 76
eller e-post birs@regeringskansliet.se.
För vidare information, se sidorna om rättslig hjälp i brottmål eller
civilmål.
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Länder A-Ö
Rättslig hjälp i brottmål
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Externa länkar
	

 	

Domstolsverkets handböcker
	

 	

Lagrummet
	

 	

EG:s bevisupptagningsförordning
	

 	

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
	

 	

Europeiskt rättsligt nätverk på straffrättens område
	

 	

Behörig myndighet (FORMULÄR I)

Utlämning för brott
Utlämning handlar om samarbete mellan - främst - stater för att
möjliggöra såväl lagföring som verkställighet av domar.
Utlämning aktualiseras då en stat begär att en misstänkt, tilltalad eller
dömd person som befinner sig utanför dess territorium ska överlämnas
för att ställas inför domstol eller verkställa ett straff. Sverige har av
tradition inte krävt avtal med den andra staten för att medge
utlämning. En del stater kräver emellertid att det finns ett avtal för att
kunna utlämna.
Inom EU har utlämningsförfarandet som huvudregel ersatts av
överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder (se under rubriken
Europeisk arresteringsorder). Inom Norden kommer det nuvarande
utlämningsförfarandet inom kort att ersättas av överlämnande enligt en
nordisk arresteringsorder. Särskilda regler gäller för samarbetet med
internationella domstolar för brott mot internationell humanitär rätt (se
under rubriken Internationella tribunaler och domstolar).
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Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat
Villkor för utlämning till en stat utanför EU
Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat Förfarandet
Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat Tvångsmedel
Utlämning från Sverige till en nordisk stat
Villkor för utlämning från Sverige till en nordisk stat
Utlämning från Sverige till en nordisk stat Förfarandet
Utlämning från Sverige till en nordisk stat Tvångsmedel
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Utlämning till Sverige
Utlämning till Sverige - Hur ett ärende påbörjas
Utlämning till Sverige från en utomnordisk stat
Utlämning till Sverige från Danmark, Finland, Island
eller Norge
Lagar, konventioner, avtal m.m.

Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat
Lagen (1957:668) om utlämning för brott reglerar villkoren för och
förfarandet vid utlämning från Sverige till en utomnordisk stat. Lagen
är tillkommen i nära anslutning till det arbete inom Europarådet som
ledde fram till 1957 års europeiska utlämningskonvention och lagen
bygger i allt väsentligt på denna konvention. Till konventionen finns
två tilläggsprotokoll från 1975 och från 1978. Utlämning regleras
också i ytterligare konventioner, exempelvis Förenta nationernas (FN)
konvention mot korruption från 2003, FN:s konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet från 2000 samt FN:s
konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen
från 1988.
I förhållande till Amerikas förenta stater, Australien och Kanada
tillämpas de bilaterala avtal och konventioner som Sverige har ingått
med respektive stat (se under rubriken Lagar, konventioner, avtal m.m.
nedan).
	

 ▪	

 Utlämningslagen - Lagen (1957:668) om utlämning för brott
Villkor för utlämning till en stat utanför EU
I utlämningslagen finns ett förbud mot utlämning av svenska
medborgare.

Utlämning får ske under förutsättning att den gärning för vilken
utlämning begärs motsvarar brott på vilket enligt svensk lag kan följa
fängelse i ett år eller mer. Har en dom meddelats i den ansökande
staten, måste påföljden utgöra ett frihetsstraff i minst fyra månader
eller annat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid. Det
krävs alltså s.k. dubbel straffbarhet för utlämning och i princip att
brotten är av en viss svårhetsgrad.
Utlämning får inte beviljas för militära eller politiska brott. Utlämning
får heller inte beviljas om det kan befaras att den som ska utlämnas, på
grund av sin härstamning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller
religiösa eller politiska uppfattning löper risk att bli utsatt för
förföljelse som riktar sig mot hans liv eller frihet eller som på annat
sätt är av allvarligt slag. En utlämning får vidare inte beviljas, om det
skulle strida mot grundläggande humanitära krav, t.ex. mot bakgrund
av personens ungdom eller hälsotillstånd. Slutligen får utlämning i
princip inte beviljas om dom beträffande det aktuella brottet har
meddelats här i landet. Om brottet skulle ha varit preskriberat enligt
svensk lag får utlämning heller inte beviljas.
Den ansökande staten måste visa att skäl finns för utlämning i det
specifika fallet. Resultatet av den ansökande statens brottsutredning,
vanligtvis fällande dom eller häktningsbeslut, ska bifogas
utlämningsframställningen. När utlämning beviljas kan vissa villkor
ställas upp. Den som utlämnas får t.ex. inte, utan medgivande av
regeringen i det särskilda fallet, åtalas eller straffas i den främmande
staten för något annat brott som han begått före utlämningen (den s.k.
specialitetsprincipen). Han får inte heller utan sådant medgivande
vidareutlämnas till en annan stat. Den som utlämnas får inte heller
straffas med döden.

Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat - Förfarandet
Den stat som önskar få en person utlämnad ska lämna in en
framställning om utlämning till Centralmyndigheten och bifoga den
utredning som ligger till grund för ansökan.
Centralmyndigheten kontrollerar framställningen för att se om det är
uppenbart att den inte ska bifallas; i sådana fall ska regeringen
omedelbart avslå framställningen. I annat fall översänds
framställningen till riksåklagaren som ska undersöka om de
förutsättningar för utlämning som är uppställda i lagen är uppfyllda.
Själva utredningen görs i enlighet med förundersökningsreglerna och
genomförs i praktiken av den åklagarkammare inom vars distrikt den
eftersökte befinner sig. Om den som begärs utlämnad motsätter sig
utlämning, ska Högsta domstolen pröva om utlämningen lagligen kan
beviljas enligt de krav som ställs upp i lagen. Högsta domstolen
överlämnar sedan sitt yttrande till regeringen för prövning av ärendet.
Motsätter sig inte personen utlämning överlämnas i stället utredningen
direkt från riksåklagaren till regeringen som därefter fattar beslut.
Bifalls framställningen sätts en tid ut inom vilken den andra staten ska
hämta den utlämnade. Berörd polismyndighet bestämmer med hjälp av
Interpol tid och plats för utlämnandet av personen till den andra staten.
Anser Högsta domstolen att det finns hinder mot utlämning, får
regeringen inte bifalla framställningen. Regeringen kan dock neka
utlämning även om Högsta domstolen inte har motsatt sig en
utlämning; i lagen anges nämligen att en person under vissa
förutsättningar "må" utlämnas - inte "ska" utlämnas.
Utlämning från Sverige till en utomnordisk stat - Tvångsmedel
I utlämningslagen regleras bl.a. användandet av tvångsmedel i
avvaktan på en utlämningsframställning från en främmande stat.

Svensk åklagare kan, om en internationell efterlysning finns, besluta
om vissa tvångsmedel. Såväl anhållande som reseförbud och
anmälningsskyldighet samt beslag får tillämpas. Beslut om
tvångsmedel kan även fattas efter ansökan från behörig myndighet i en
främmande stat.
Den åklagare som har beslutat om användande av tvångsmedel ska
underställa behörig tingsrätt sitt beslut. Om rätten fastställer
åklagarens tvångsmedelsbeslut ska chefen för Justitiedepartementet,
dvs. justitieministern, omedelbart underrättas. Anser denne att en
framtida utlämning inte kan bli aktuell förordnar regeringen om att
tvångsmedelsbeslutet ska upphävas. I annat fall bestämmer
justitieministern en tid inom vilken en utlämningsframställning ska
inkomma. Den andra staten underrättas om beslutet genom
Centralmyndighetens försorg. Tiden för att lämna in en framställning
får inte vara längre än 40 dagar. Om inte den andra staten inkommer
med en framställning inom utsatt tid, hävs beslutet om tvångsmedel.
Ett beslut om tvångsmedel gäller i annat fall tills utlämningen
verkställs. Lagen ger även möjlighet att besluta om tvångsmedel sedan
utlämning beviljats men innan beslutet har verkställts.
Utlämning från Sverige till en nordisk stat
Lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island
och Norge är tillkommen i nära samarbete mellan de nordiska
länderna, som alla har antagit en likartad lagstiftning.
I förhållande till Danmark och Finland tillämpas lagen (2003:1156)
om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
om inte berörda myndigheter i det enskilda fallet kommit överens om
att det nordiska utlämningsförfarandet ska tillämpas i stället.

Villkor för utlämning från Sverige till en nordisk stat
För utlämning inom Norden krävs som huvudregel endast att
gärningen är belagd med straff i den ansökande staten. Något generellt
krav på dubbel straffbarhet finns alltså inte.
En svensk medborgare kan utlämnas om han vid tiden för brottet sedan
minst två år stadigvarande vistats i den stat som begär utlämning eller
den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott som enligt
svensk lag har en straffskala där fängelse i mer än fyra år ingår.
Utlämning får dock inte ske om endast böter kan utdömas för
gärningen i den ansökande staten.
Något hinder för utlämning vid militära brott, vilket uppställs för
utomnordiska stater, finns inte. Utlämning för politiska brott får endast
ske om gärningen motsvarar brott enligt svensk lag och den som
begärs utlämnad inte är svensk medborgare.
Den som utlämnas får inte lagföras för ett brott begånget före
utlämningen om han här i Sverige har dömts eller meddelats
åtalsunderlåtelse för det brottet. Gäller det en svensk medborgare eller
ett politiskt brott får lagföring för annat brott ske endast om:
1. regeringen har lämnat särskilt medgivande till detta, eller
2. om den som har utlämnats har samtyckt till lagföringen eller
frivilligt stannat kvar i landet efter den lagföring som utlämningen
avsett, eller
3. sedan han lämnat den ansökande staten frivilligt återvänt dit.

Vidareutlämning till tredje stat kräver i princip ett särskilt medgivande
av regeringen.
Utlämning från Sverige till en nordisk stat - Förfarandet
Den skuldbedömning som kan förekomma vid utomnordiska
utlämningsansökningar görs inte i de nordiska ärendena. Bedömningen
av bevisningen överlämnas till det ansökande landet. Dock ska en
fällande dom eller ett beslut, vanligen häktningsbeslut, som visar att
sannolika skäl för misstanke finns överlämnas vid ansökan. Om den
som begärs utlämnad samtycker till åtgärden eller erkänner gärningen,
behöver inte ens detta bifogas.
De berörda myndigheterna ska ta direktkontakt med varandra i stället
för att lämna in en ansökan om utlämning till Centralmyndigheten. Det
innebär att en framställning om utlämning ska sändas till
åklagarmyndigheten eller åklagarkammaren på den ort där den
eftersökte finns.
En lokal åklagare verkställer en utredning enligt reglerna om
förundersökning i brottmål. Om den eftersökte samtycker till
utlämning kan åklagaren, med vissa undantag, själv meddela beslut om
utlämning. I annat fall ska ärendet överlämnas till riksåklagaren.
Riksåklagaren får besluta om utlämning om det är uppenbart att
framställningen ska bifallas och den inte rör en svensk medborgare
eller avser utlämning för politiskt brott. I dessa fall är beslutanderätten
förbehållen regeringen. Regeringen har då möjlighet att inhämta
yttrande från Högsta domstolen. Ett avslag från Högsta domstolen
innebär, liksom i utomnordiska ärenden, att regeringen inte kan bifalla
ansökan.
Utlämning från Sverige till en nordisk stat - Tvångsmedel

Tvångsmedel kan tillämpas innan en begäran om utlämning
överlämnas. Bestämmelserna är snarlika de som finns för
utomnordiska stater, dock med två viktiga undantag. Den tidsrymd
inom vilken ett nordiskt land ska inkomma med en utlämningsansökan
är två veckor. Dessutom är det tillräckligt att den svenska straffskalan
för brottet omfattar fängelse. Tvångsmedel kan alltså inte användas om
en gärning inte är straffbelagd enligt svensk rätt, trots att möjlighet
finns till utlämning i dessa fall.
Utlämning till Sverige
Utgångspunkt när Sverige står som ansökande part är förordningen
(1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott.
En rad överväganden bör göras innan en ansökan om utlämning till
Sverige sänds iväg. I förordningen har intagits en bestämmelse om att
en skälighetsbedömning ska ske i samtliga fall där Sverige begär
utlämning för brott.
Observera att det i förhållande till andra stater inom EU inte är fråga
om utlämning utan om överlämnande enligt den europeiska
arresteringsordern.
Utlämning till Sverige - Hur ett ärende påbörjas
Centralmyndigheten får oftast kännedom om att en person är
provisoriskt anhållen med anledning av en svensk internationell
efterlysning genom Interpol. Centralmyndigheten kontaktar då den
svenska myndighet som har begärt personen efterlyst för att få
bekräftat att en utlämning av personen fortfarande är aktuell. Därefter
tillfrågas den andra statens centralmyndighet direkt eller via den
svenska ambassaden i det landet om sista dag för inkommande av
utlämningsframställningen.

Utlämning till Sverige från en utomnordisk stat
Framställning om utlämning från en utomnordisk stat för lagföring av
en person som i Sverige är misstänkt eller tilltalad för brott görs av
åklagare. Framställningen skickas till riksåklagaren, som avgör om
den ska överlämnas till Centralmyndigheten för vidarebefordran till
den andra staten. Till framställningen bifogas av domaren bestyrkt
protokoll från häktningsförhandling, särskilt uppsatt häktningsbeslut
eller annan handling som tydligt visar att en domstol har funnit
sannolika skäl för brottet, samt tid och plats för gärningen, relevanta
lagrum med mera. Översättning ombesörjs av Centralmyndigheten.
Framställning om utlämning från en utomnordisk stat för
verkställighet av fängelsestraff, rättspsykiatrisk vård eller sluten
ungdomsvård görs av Kriminalvården, Socialstyrelsen respektive
Statens institutionsstyrelse. Framställningen överlämnas till
Centralmyndigheten för vidarebefordran till den andra staten. Till en
sådan framställning bifogas bestyrkt kopia av den dom som ska
verkställas, besked om hur lång strafftid som återstår att avtjäna samt
identitetsuppgifter med mera. Översättning ombesörjs av
Centralmyndigheten.
När Centralmyndigheten informerats om att den andra staten har fattat
ett beslut om utlämning underrättas den svenska ansvariga
myndigheten. Kontakterna mellan de svenska och utländska
myndigheterna om verkställighet av utlämningen ombesörjs sedan av
Interpol.
Det kan, beroende på den andra statens lagstiftning, bli aktuellt med ett
förenklat utlämningsförfarande. Dessa ärenden kommer i de flesta fall
inte att beröra Justitiedepartementet utan handläggs av den svenska
åklagaren, Kriminalvården, Socialstyrelsen eller Statens

institutionsstyrelse i samarbete med Interpol.
Utlämning till Sverige från Danmark, Finland, Island eller Norge
Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller
Norge för lagföring av en person som i Sverige är misstänkt eller
tilltalad för brott görs av polis- eller åklagarmyndighet.
Framställningen ska redovisa bland annat brottets beskaffenhet samt
tid och plats för gärningen. Till en sådan framställning ska bifogas ett
beslut som visar att en domstol har funnit sannolika skäl för att den
person som begärs utlämnad har begått det uppgivna brottet. Ett sådant
beslut behövs dock inte om det kan antas att personen ifråga samtycker
till att bli utlämnad eller erkänner brottet.
Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller
Norge för verkställighet av fängelsestraff, rättspsykiatrisk vård eller
sluten ungdomsvård görs av polis- eller åklagarmyndighet/
åklagarkammare på begäran av Kriminalvårdsstyrelsen eller Statens
institutionsstyrelse. Vid en sådan framställning ska domen som ska
verkställas samt viss övrig utredning bifogas.
Framställningen ska skickas till behörig polis- eller åklagarmyndighet
i den andra staten eller till det ansvariga ministeriet i det landet.
I förhållande till Danmark och Finland kan behörig åklagare välja att i
stället begära personen överlämnad enligt en europeisk
arresteringsorder.

Lagar, konventioner, avtal m.m.
Följande författningar anger de svenska reglerna om utlämning för
brott:

- Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses i
lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island
och Norge

- Lagen (1957:668) om utlämning för brott (prop. 1957:156, 1975:35,
1982/83:91 och 2003/04:7, NJA II 1958 s. 1)

- Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i
förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för
brott

- Lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland,
Island och Norge (prop. 1959:72 och 2003/04:7)

Konventioner och avtal:

- Kungörelsen (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni
1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och
Norge
- Förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för
brott
- Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella
tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt (prop.
1993/1994:142, prop. 1995/1996:48)
- Lagen (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen
- Förordningarna (1999:746), (2000:701), (2001:758), (2002:234) och
(2002:722) om ikraftträdande av lagen (1997:209) om ändring i lagen
(1957:668) om utlämning för brott
- Tillkännagivande (2002:790) av överenskommelser som avses i
lagen (1957:668) om utlämning för brott

- Europeiska utlämningskonventionen den 13 december 1957 (SÖ
1959:65, SÖ 1967:46, prop. 1958:139)
- tilläggsprotokoll till europeiska utlämningskonventionen den 15
oktober 1975 (SÖ 1976:27)
- andra tilläggsprotokollet till den europeiska utlämningskonventionen
den 17 mars 1978 (SÖ 1979:13, prop. 1978/79:80)
- Konventionen 1961 med Amerikas Förenta Stater om utlämning (SÖ
1963:17, prop. 1962:40)
- tilläggskonvention den 14 mars 1983 (SÖ 1984:34, prop.
1982/83:156)
- Utlämningsfördrag med Storbritannien den 26 april 1963 (SÖ
1965:19, SÖ 1965:20, SÖ 1966:20, SÖ 1979:62 och SÖ 1980:4, prop.
1963:174) (Fördraget gäller nu endast i förhållande till vissa områden
under brittisk överhöghet.)

- Konventionen 1963 om brott begångna ombord på luftfartyg (SÖ
1967:40)
- Konventionen i Haag 1970 ang. olaga besittningstagande av
luftfartyg (SÖ 1971:17, prop. 1971:92)
- Konventionen om bekämpande av brott mot den civila luftfartens
säkerhet (SÖ 1973:48)
- Utlämningsfördrag med Australien den 20 mars 1973 (SÖ 1974:3,
SÖ 1985:64, SÖ 1989:49, prop. 1973:89)
- Konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot
diplomater m.fl. (SÖ 1975:30)
- Överenskommelse med Kanada om utlämning (SÖ 1976:30, SÖ
1980:21, SÖ 2001:42)
- Europeiska konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av
terrorism (SÖ 1977:12, prop. 1976/77:124)
- Internationella konventionen om tagande av gisslan (SÖ 1980:26)
- FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen, art. 6 (SÖ 1991:41)
- Schengenkonventionen
- Internationella konventionen 1997 för bekämpande av bombattentat
av terrorister (SÖ 2001:22)

Vilka stater som har tillträtt de olika konventionerna i fråga framgår av
regeringens tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning
till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.
Information om konventionsstaternas olika förbehåll, förklaringar,
språkkrav m.m. till de europeiska konventionerna finns på
Europarådets webbplats.
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Europeisk arresteringsorder
Överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
I förhållande till andra medlemsstater i EU tillämpas sedan den 1
januari 2004 som huvudregel lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
(arresteringsorderlagen) och förordningen (2003:1179) i samma ämne,
i stället för utlämningslagens regler om utlämning från Sverige. Lagen
och förordningen reglerar överlämnande från Sverige. De innehåller
regler för åklagares och domstolars handläggning av och beslut i
ärenden om överlämnande. Överlämnande kan begäras i två syften,
dels för att personen ska avtjäna en redan utdömd påföljd i det andra
landet, dels för att personen ska lagföras där.
Beslut om överlämnande från Sverige fattas av en tingsrätt.
Tingsrättens beslut att överlämna en person mot dennes vilja kan
överklagas till hovrätten och till Högsta domstolen. Tingsrätten ska i
princip ha fattat sitt beslut inom 30 dagar från det att den eftersökta
personen greps. Om personen samtycker till överlämnande, ska
beslutet fattas inom tio dagar från samtycket. Den som eftersöks för
överlämnande har rätt att biträdas av en offentlig försvarare.
Handläggningen i tingsrätt ska som regel vara muntlig.
I lagen anges under vilka förutsättningar överlämnande kan ske. För
att överlämnande för lagföring ska få beviljas krävs att gärningen
enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning kan medföra
fängelse i ett år eller mer. Överlämnande för verkställighet av en redan
utdömd påföljd förutsätter att det har dömts ut en frihetsberövande
påföljd om fyra månader eller mer. Som huvudregel gäller också det
tidigare kravet på dubbel straffbarhet, dvs. att gärningen är belagd med
straff även i Sverige. Överlämnande kan emellertid ske i vissa fall
även för gärningar som inte motsvarar brott enligt svensk lag. För att

överlämnande ska få beviljas i ett sådant fall krävs att gärningen
omfattas av bilagan till lagen - den s.k. listan - och att gärningen kan
medföra fängelse i tre år eller mer enligt den utfärdande
medlemsstatens lagstiftning.
Arresteringsorderlagen innehåller också en uppräkning av situationer
när överlämnande inte ska ske. Som exempel kan nämnas att den
eftersökte i Sverige eller i en annan medlemsstat redan är dömd för
gärningen, om nåd eller åtalsunderlåtelse för gärningen har beviljats i
Sverige eller om gärningen har begåtts i Sverige och den inte utgör
brott i Sverige eller om gärningen är preskriberad. I vissa fall kan en
person som begärs överlämnad för att avtjäna en påföljd, i stället för
att överlämnas till det andra landet, få avtjäna i Sverige. Ibland ska en
person som överlämnas för att lagföras, återföras till Sverige för att här
avtjäna en i den andra staten utdömd påföljd.
I vissa fall när begäran kommer från Danmark eller Finland ska den
nordiska utlämningslagen användas i stället för arresteringsorderlagen.
Överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
På samma sätt som bestämmelserna om utlämning från Sverige till
andra medlemsstater i EU har ersatts av bestämmelser om
överlämnande från Sverige, har reglerna om utlämning till Sverige
från andra medlemsstater den 1 januari 2004 ersatts av förordningen
(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder.
En svensk arresteringsorder för lagföring, dvs. en begäran att en
person ska gripas och överlämnas hit från en annan medlemsstat för att
lagföras här, utfärdas av åklagare. En arresteringsorder får utfärdas för
brott, för vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt
för brottet och för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. En

svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande
påföljd utfärdas av Rikspolisstyrelsen på begäran av
Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen eller Statens
institutionsstyrelse. En sådan arresteringsorder får utfärdas för en
lagakraftvunnen dom, om en frihetsberövande påföljd i minst fyra
månader eller utan tidsbegränsning har dömts ut. Om den andra
medlemsstaten begär det, ska förfarandet hanteras som utlämning i
stället för överlämnande.
Liksom vid överlämnande från Sverige finns det i förordningen om
överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder regler
om bl.a. villkor som den andra staten kan ställa upp och om
överförande av verkställighet av påföljd.
Andra EU-länders bestämmelser
Information om hur arresteringsordern har genomförts och om
lagstiftningen i de olika EU-länderna finns på rådets webbplats.
Bakgrund
Frågan om utlämning inom EU diskuterades på Europeiska rådets
toppmöte i Tammerfors år 1999. I slutsats nr 35 från toppmötet står att
det formella utlämningsförfarandet mellan medlemsstaterna borde
avskaffas när det gäller personer som är på flykt undan ett
lagakraftvunnet fängelsestraff; utlämningsförfarandet borde ersättas
med ett enkelt överförande av personen ifråga. En förenkling av
brådskande utlämningsärenden skulle enligt slutsatsen också
övervägas och kommissionen uppmanades att lägga fram förslag i
frågan.
Den 19 september 2001 presenterade kommissionen ett förslag till
rambeslut om en europeisk arresteringsorder. Innebörden av förslaget
var att all utlämning inom EU skulle ersättas med ett förenklat och

snabbare förfarande där rättsliga myndigheter i en medlemsstat efter
en begränsad prövning ska överlämna en efterlyst person till en annan
medlemsstat för lagföring eller straffverkställighet. Under hösten 2001
bedrevs ett intensivt förhandlingsarbete inom EU för att bearbeta
kommissionens förslag och utarbeta ett underlag till ministerrådets
rambeslut.
För svensk del krävdes att rambeslutet godkändes av riksdagen innan
Sverige i rådet kunde rösta för ett antagande av rambeslutet. Sverige
lade därför en s.k. parlamentarisk reservation till utkastet till
rambeslut. I mars 2002 lämnade regeringen en proposition till
riksdagen om antagande av rambeslutet, Sveriges antagande av
rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande
mellan medlemsstaterna (proposition 2001/02:118). I propositionen
föreslogs att Sverige skulle rösta för rambeslutet. Propositionen
innehöll även en beskrivning av den lagstiftning som krävs för att
genomföra rambeslutet, men inte något förslag till sådan lagstiftning.
Riksdagen antog propositionen i maj 2002 (bet. 2001/02:JuU29, rskr.
2001/02:256).
Efter att rambeslutet antagits av ministerrådet överlämnade regeringen
i oktober 2003 en proposition till riksdagen med förslag till den
lagstiftning som krävs för att genomföra rambeslutet i svensk lag, Lag
om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
(proposition 2003/04:7). Efter behandling i justitieutskottet (bet.
2003/04:JuU08) beslutade riksdagen i december 2003
arresteringsorderlagen (rskr. 2003/04:107).
Regeringen har utvärderat tillämpningen av rambeslutet i Sverige, se
regeringens skrivelse (2005/06:62) Tillämpningen i Sverige av den
europeiska arresteringsordern.
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Åklagarmyndighetens handböcker

Överförande av straffverkställighet
Överförande av straffverkställighet innebär att en frihetsberövande
dom, böter eller förverkande som ådömts någon i en annan stat får
verkställas i Sverige eller att en frihetsberövande dom, böter eller
förverkande som ådömts någon i Sverige får verkställas utomlands.
Regler om överförande av straffverkställighet finns i lagen (1972:260)
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
En särskild lag innehåller bestämmelser om överförande av
straffverkställighet till och från de nordiska staterna.
Syftet med ett överförande av verkställigheten av en frihetsberövande
dom är främst att underlätta den dömdes återanpassning till ett
laglydigt liv i det land han eller hon kommer att vistas efter
frisläppandet.
Ett överförande av straffverkställigheten till Sverige kan avse ett
strängare fängelsestraff än vad motsvarande brott hade gett här i
Sverige. Även beträffande sådana överförda utländska straff tillämpas
vanliga svenska straffverkställighetsregler, vilket bland annat innebär
att den som avtjänar ett fängelsestraff på viss tid kan friges villkorligt
från fängelsestraffet först när två tredjedelar av strafftiden har
avtjänats.
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Lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m.
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Lagar, konventioner, avtal m.m.

Lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom
Lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom bygger på Sveriges tillträde till den så kallade
brottmålsdomskonventionen från 1970 och den så kallade
överförandekonventionen från 1983. Visserligen kräver lagens
tillämpning inte en generell överenskommelse med den främmande
staten för att straffverkställighet ska kunna överföras, men lagen tar
främst sikte på samarbetet med de stater som har tillträtt någon av de
två konventionerna eller med stater som Sverige annars har träffat ett
bilateralt avtal med, till exempel Thailand eller Kuba.
Ett överförande av straffverkställighet kan alltså ske även utan
konventionsmässiga åtaganden eller avtalsmässig bundenhet, men då
uppställs i lagen ett krav på "synnerliga skäl" för att ett överförande
ska kunna ske till respektive från Sverige.
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 Internationella verkställighetslagen
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Brottmålsdomskonventionen
Överförandekonventionen

Överförande av straffverkställighet enligt överförandekonventionen
En framställning om överförande av straffverkställighet kan göras av
såväl den stat i vilken påföljden har meddelats (domslandet) som den
stat som kommer i fråga för ett övertagande av (verkställighetslandet).
Ett överförande enligt denna konvention kan avse endast
frihetsberövande påföljder.
En första förutsättning för att verkställighet ska få ske i Sverige är att
den dömde är svensk medborgare eller har hemvist här. I en förklaring
till överförandekonventionen har Sverige angett att med svensk
medborgare likställs utländsk medborgare med hemvist i Sverige.
Vidare krävs att den dömde har samtyckt till att verkställighet sker i
Sverige, att den gärning som påföljden avser motsvarar brott enligt
svensk lag samt att den tid för frihetsberövande som återstår när
framställning om verkställighet kommer in till Centralmyndigheten
uppgår till minst sex månader eller särskilda skäl talar för att
verkställigheten ändå förs över till Sverige. Ytterligare krav ställs inte
upp i lagen.
För att ett överförande av straffverkställigheten ska komma till stånd
krävs - förutom den dömdes samtycke enligt ovan - att både
domslandet och verkställighetslandet samtycker till att
straffverkställigheten överförs. Det är därför möjligt för Sverige att
ställa upp ytterligare krav än de nyss nämnda för att ett överförande
ska få ske. Ett sådant krav är till exempel att den som ska överföras till
Sverige ska ha en viss anknytning hit. För samtliga fall inhämtas en
anknytningsutredning från den svenska beskickningspersonalen i
domslandet.

Om verkställighet ska ske i Sverige, kan regeringen meddela
föreskrifter för den fortsatta verkställigheten här eller överlämna åt
riksåklagaren att hos domstol ansöka om att en ny påföljd ska
bestämmas enligt vad som i svensk lag är föreskrivet om påföljd för
motsvarande gärning. Sverige tillämpar vanligtvis det förstnämnda
förfarandet och övertar sålunda den utländska påföljden.
Verkställigheten i Sverige sker sedan enligt svenska regler, men den
upphör om domslandet till exempel beviljar nåd eller amnesti eller tar
upp domen till ny prövning.
Tilläggsprotokollet till överförandekonventionen samt
Schengenkonventionen
1997 års tilläggsprotokoll till överförandekonventionen reglerar två
olika situationer där samtycke från den dömde inte krävs för att
verkställighet ska kunna överföras. I det första fallet har den dömde,
innan verkställigheten fullgjorts, flytt till sitt hemland (det så kallade
flyktfallet). Det andra fallet reglerar den situation där den dömde i
samband med domen utvisas eller motsvarande åtgärd beslutas på
grund av brottet (det så kallalade utvisningsfallet). Motsvarande
bestämmelser om att samtycke inte krävs när den dömde har flytt till
sitt hemland innan påföljden verkställts finns i 1990 års
tillämpningskonvention till 1985 års Schengenavtal
(Schengenkonventionen).
I samband med att Sverige tillträdde tilläggsprotokollet till
överförandekonventionen har det i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom införts
bestämmelser som innebär att verkställighet av en frihetsberövande
påföljd såsom fängelse och överlämnande till rättspsykiatrisk vård får
ske i Sverige utan den dömdes samtycke när
1. den dömde personen har flytt till Sverige innan den utomlands

utdömda påföljden har verkställts, eller
2. den dömde i samband med domen utvisats på grund av brottet eller
på något annat sätt förbjudits att stanna kvar i den andra staten efter
det att han eller hon har försatts på fri fot.
På motsvarande sätt kan Sverige - om det andra landet har tillträtt
någon av de nämnda konventionerna som ger möjlighet till
överförande av straffverkställighet utan samtycke - göra en
framställning om att verkställighet av en frihetsberövande påföljd som
har utdömts i Sverige överförs till den andra staten. Den dömdes
uppfattning i frågan får beaktas inom ramen för den helhetsbedömning
som görs när regeringen beslutar i ärendet eller när en framställning
görs av Kriminalvårdens huvudkontor eller av Socialstyrelsen.
Har den dömde flytt till Sverige från en annan stat innan påföljden
verkställts kan han eller hon också enligt bestämmelser i lagen på
begäran av domslandet, anhållas, häktas eller åläggas reseförbud eller
anmälningsskyldighet av svenska myndigheter. Ett sådant beslut om
tvångsmedel kan meddelas av åklagaren eller domstolen också efter
det att en framställning om överförande har bifallits.
Det ska noteras att tilläggsprotokollet måste tillämpas tillsammans
med överförandekonventionen. En framställning om överförande av
straffverkställighet som sker med stöd av tilläggsprotokollet eller
Schengenkonventionen kan endast göras av en behörig myndighet i
den stat som har meddelat domen. Den svenska regeringen har alltså
ingen möjlighet att göra en framställning om verkställighet i Sverige.
Däremot kan alltså en framställning göras om verkställighet i annat
land av en påföljd utdömd i Sverige.
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 Tilläggsprotokoll till överförandekonventionen
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 Schengenkonventionen

Överförande av straffverkställighet enligt brottmålsdomskonventionen
Överförande av verkställighet enligt överförandekonventionen skiljer
sig högst väsentligt från ett överförande enligt
brottmålsdomskonventionen.
Ett överförande enligt brottmålsdomskonventionen kan avse
frihetsberövande påföljder samt böter och förverkande. Vid ett
överförande enligt brottmålsdomskonventionen är i princip en
anmodad stat dessutom förpliktad att överta verkställigheten efter en
framställning. Vidare kan en framställning göras endast av
domslandet. Även domar som har meddelats i den tilltalades frånvaro,
så kallade utevarodomar, kan överföras.
Brottmålsdomskonventionen omgärdas av en detaljerad reglering
beträffande förfarandet från det att framställningen lämnas in till dess
att verkställigheten faktiskt överförs. Om inte framställningen avslås
direkt, inleds ett domstolsförfarande där domstolen först avgör om
hinder mot överförande av verkställighet finns, och om så inte är fallet
meddelar domstolen en ny påföljd för den dömde.
Överförande av straffverkställighet enligt brottmålsdomskonventionen
förekommer mycket sällan, vilket beror på att endast ett fåtal stater har
tillträtt denna konvention.
Lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m.
Inom Norden är det möjligt att verkställa domar och beslut i brottmål i
ett annat nordiskt land än i domslandet. Detta sker med stöd av en
enhetlig lagstiftning i de nordiska länderna. De svenska reglerna finns i
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m.

Verkställighet av frihetsstraff kan på begäran av domslandet ske i det
nordiska land där den dömde är medborgare eller där denne har sitt
hemvist. Domen kan också verkställas i det land där den dömde
uppehåller sig, om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.
Den dömdes samtycke till överförandet är inget krav. Bifalls
framställningen om verkställighet av frihetsberövande straff i Sverige
omvandlas påföljden till fängelse på lika lång tid. Straffet verkställs
därefter som om straffet hade utdömts genom en svensk
lagakraftvunnen dom.
Det nordiska samarbetet omfattar även verkställighet av förverkande
och böter samt anordnande av övervakning för de personer som har
dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn eller för dem som blivit
villkorligt frigivna.
	

 ▪	

 Nordiska verkställighetslagen
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 Förordningen om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m.
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 Nordiska utlämningslagen för verkställighet av beslut om vård/
behandling
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 Kungörelse om utlämning till Danmark, Finland, Island eller
Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
Överförande av straffverkställighet från Sverige till en annan stat
Ett ärende om överförande av straffverkställighet från Sverige till en
annan stat inleds normalt av den dömde själv genom att han eller hon
till Kriminalvårdens huvudkontor inkommer med en begäran om att få
överföra sin straffverkställighet från Sverige till den andra staten. Om
huvudkontoret ställer sig positiv till en sådan begäran lämnas denna in
till Centralmyndigheten som översätter och vidarebefordrar begäran
till den andra staten. Samtycker den staten till ett överförande fattar
Kriminalvårdens huvudkontor därefter beslut om överförandet av

straffverkställigheten. Om huvudkontoret däremot avslår en sådan
begäran eller annars beslutar att inte samtycka till överförande och
beslutet överklagas av den dömde, skickas överklagandet tillsammans
med avslagsbeslutet till Justitiedepartementet för regeringens
prövning. Kriminalvårdens huvudkontor kan även i första ledet avstå
från att fatta eget beslut och i stället direkt hänskjuta frågan till
regeringen för prövning. Framställningen skickas även i dessa fall till
Justitiedepartementet.
Ett ärende om överförande av straffverkställighet från Sverige till en
annan stat kan också inledas av den andra staten, som genom behörig
myndighet i den staten antingen lämnar in en framställning om
överförande till den svenska ambassaden eller utlandsmyndigheten i
det landet för vidarebefordran till Centralmyndigheten eller skickar
framställningen direkt till Centralmyndigheten. Centralmyndigheten
skickar framställningen vidare till Kriminalvårdens huvudkontor som
därefter prövar om ett överförande kan ske.
Ett överförande av straffverkställighet från Sverige till en nordisk stat
handläggs och beslutas på myndighetsnivå - av Kriminalvårdens
huvudkontor respektive Socialstyrelsen - utan Centralmyndighetens
medverkan.
Överförande av straffverkställighet från en annan stat till Sverige
Ett ärende om överförande av straffverkställighet från en annan stat till
Sverige inleds normalt av den dömde själv genom att han eller hon hos
domslandets svenska ambassad eller utlandsmyndighet begär att få
överföra straffverkställigheten till Sverige. Den dömde kan också
direkt till Centralmyndigheten sända in en begäran om överförande av
straffverkställighet till Sverige, vilken då behandlas på samma sätt.

Ett ärende om överförande av straffverkställighet från en annan stat till
Sverige kan också inledas av den andra staten, som genom behörig
myndighet i den staten antingen lämnar in en framställning om
överförande till den svenska ambassaden eller till utlandsmyndigheten
i det landet för vidarebefordran till Centralmyndigheten eller skickar
framställningen direkt till Centralmyndigheten. Därefter prövar
regeringen om ett överförande kan ske.
Överförande av straffverkställighet från en nordisk stat till Sverige
handläggs och beslutas på myndighetsnivå - av Kriminalvårdens
huvudkontor - utan Centralmyndighetens medverkan.
Överförande av straffverkställighet till och från Thailand
Sverige har sedan 1989 ett bilateralt avtal med Thailand om samarbete
som rör verkställighet av straffrättsliga påföljder. Avtalet skiljer sig
från 1983 års överförandekonvention i vissa delar. Bland annat kan
endast svenska och thailändska medborgare överföras, däremot inte
utländska medborgare med hemvist i Sverige. Dessutom kan ett
överförande till Sverige inte ske förrän den dömde har verkställt en
viss minimitid av fängelsepåföljden enligt den thailändska
lagstiftningen; minst fyra år eller en tredjedel av den totala strafftiden.
För den som har dömts till livstids fängelse för narkotikabrott gäller
dock att minst åtta år av fängelsestraffet måste ha verkställts i
thailändskt fängelse innan ett överförande kan tas upp till prövning av
de thailändska myndigheterna. År 2003 träffades avtal om en ändring
av det ursprungliga avtalet. Ändringen innebär att det mottagande
landet kan anpassa straffet till det egna landets förhållanden.
Domslandet måste dock godkänna anpassningen innan personen kan
överföras.
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 Thailandsavtalet

Lagar, konventioner, avtal m.m.
De svenska bestämmelserna om överförande av straffverkställighet
finns bland annat i följande författningar:
- Lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m. (prop. 1962:203,
1999/2000:45)
- Förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
- Lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller
Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
- Kungörelsen (1970:710) om utlämning till Danmark, Finland, Island
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
- Lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom (prop. 1972:98, 1983/84:197, 1999/2000:45)
- Förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
- Lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård
i frihet (prop. 1978/79:3)
- Förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet
Bestämmelser om överförande av straffverkställighet finns också

reglerat i olika konventioner och avtal som Sverige har ingått med
andra stater.
- Europeisk konvention den 30 november 1964 rörande övervakning
av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer (SÖ 1979:4 och
2000:43, prop. 1978/79:3)
- Europeisk konvention den 28 maj 1970 om brottmålsdoms
internationella rättsverkningar (SÖ 1973:55, prop. 1972:98)
- Europeisk konvention den 21 mars 1983 om överförande av dömda
personer (SÖ 1985:1, prop. 1983/84:197), 1997 års tilläggsprotokoll
(prop. 1999/2000:45)
- 1990 års konvention om tillämpningen av 1985 års Schengenavtal
(Schengenkonventionen, SÖ 1998:49)
- Överenskommelse den 26 september 1989 med Thailand om
överförande av straffverkställighet (SÖ 1990:35)
- Ändring av avtalet med Thailand den 26 september 1989 (SÖ
1990:35) rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder
- Överenskommelse den 15 mars 2002 mellan Sverige och Kuba om
verkställighet av straffrättsliga påföljder (SÖ 2003:34)
Vilka stater som har tillträtt de olika konventionerna i fråga framgår av
tillkännagivande (2010:1028) av andra staters anslutning till vissa
konventioner om straffrättsligt samarbete.
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Thailandsavtalet

Upplysning om innehållet i utländsk rätt
Svenska domstolar och vissa myndigheter - men inte t.ex. företag eller
privatpersoner - kan med stöd av förordningen (1981:366) om rätt att i
vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt vända sig
till Centralmyndigheten och begära upplysningar om innehållet i
utländsk rätt, såväl på det straffrättsliga som på det civilrättsliga
området.
I förhållande till vissa stater får också ett rättshjälpsbiträde eller
offentligt biträde begära information, på det civilrättsliga området.
Centralmyndigheten lämnar även på begäran information om svensk
lagstiftning till utländska domstolar och myndigheter.
Hantering av frågor
Framställning om upplysningar bör sändas in till Centralmyndigheten i
skriftlig form - per brev, fax eller e-post (framställningen ska i dessa
fall bifogas e-posten i ett separat dokument). Framställningen ska
innehålla uppgift om från vem den härrör och om den sak det är fråga
om. Vidare ska så noggrant som möjligt anges i vilka frågor
upplysningar önskas. Framställningen ska även innehålla sådana
uppgifter om de faktiska omständigheterna i saken som behövs för att
framställningen ska förstås rätt och för att ett exakt och fullständigt
svar ska kunna lämnas. Därefter varierar tillvägagångssättet för att
erhålla den efterfrågade informationen beroende på om den andra
staten har tillträtt Europarådets konvention från 1968 och dess
tilläggsprotokoll samt erfarenhetsmässiga bedömningar om
tidsåtgången för att erhålla svar från den andra staten.
Centralmyndigheten låter översätta framställningen och skickar den
sedan i första hand vidare till den berörda statens centralmyndighet,
förutsatt att den staten tillträtt ovanstående konvention och i

förekommande fall också dess tilläggsprotokoll, och i andra hand till
den svenska ambassaden eller utlandsmyndigheten i den berörda
staten.
Återredovisning sker snarast möjligt och på samma sätt som
framställningen kommit in till Centralmyndigheten, såvida inte
frågeställaren och Centralmyndigheten kommit överens om annat.
Eventuell översättning av svaret på framställningen svarar alltid
frågeställaren själv för.
I de fall framställningen sänds till en svensk utlandsmyndighet ombeds
denna att inhämta svar från vederbörande myndighet eller advokat i
den utländska staten. För det fall kostnad skulle uppstå ska
frågeställaren först ge sitt samtycke till att betala dessa kostnader.
För information om den europeiska konventionen angående
upplysningar om innehållet i utländsk rätt, London den 7 juni 1968
kan direkt sökning göras på Europarådets webbplats.
Lagar, konventioner, avtal m.m.
- Förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar
om innehållet i utländsk rätt
Förordningen baseras på en europeisk konvention samt ett
tilläggsprotokoll till denna konvention (konventionen gäller civilmål
och tilläggsprotokollet avser brottmål):
- Europeisk konvention 1968 angående upplysningar om innehållet i
utländsk rätt (SÖ 1969:36 och SÖ 2000:40).
- Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen angående
upplysningar om innehållet i utländsk rätt (SÖ 1981:6)

Bestämmelser om skyldighet att lämna upplysningar finns också i:
- Överenskommelse med Polen om inbördes rättshjälp i brottmål (SÖ
1990:9, cirk 1990:169, prop. 1989/90:55)
Vilka stater som har tillträtt konventionen och tilläggsprotokollet i
fråga framgår av:
- Tillkännagivande (SFS 2010:1027) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
- Tillkännagivande (2010:1028) av andra staters anslutning till vissa
konventioner om straffrättsligt samarbete
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Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen angående
upplysningar om innehållet i utländsk rätt (SÖ 1969:36)

Överförande av lagföring för brott
Överförande av lagföring innebär att en stat till en annan gör en
framställning om att den anmodade staten ska inleda lagföring för en
gärning som är ett straffbart brott både i den ansökande staten och i
den anmodade staten.
Bestämmelser om överförande av lagföring finns i lagen (1976:19) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott. Lagen begränsas
till de stater som har tillträtt 1972 års europeiska lagföringskonvention.
Denna konvention används relativt sällan eftersom endast ett fåtal
stater har ratificerat den. Ett flertal andra konventioner innehåller
också bestämmelser om överförande av lagföring, t.ex. europeiska
rättshjälpskonventionen, europeiska utlämningskonventionen samt
Förenta nationernas narkotikabrottskonvention.

medger utlämning av egna medborgare. Om inte den misstänktes
hemland skulle kunna överta lagföringen, skulle personen i sådana fall
kunna gå helt fri från ansvar.
Förfarandet
En framställning om överförande av lagföring ska göras skriftligen. I
de konventioner som reglerar överförande av lagföring sägs att
framställning ska göras av justitieministeriet i den ansökande staten till
justitieministeriet i den anmodade staten. I Sverige har
Justitiedepartementet - och där Centralmyndigheten - utsetts till att
sända och motta framställningar. Vid överföring de nordiska länderna
emellan, där överföringen grundas på det Nordiska samarbetsavtalet,
sker en direktkommunikation mellan respektive lands
åklagarmyndigheter.

Under förutsättning att det berörda landets interna lagstiftning
möjliggör det, kan ett överförande av lagföring också komma till stånd
utan att det finns en konvention. En förutsättning för att lagföring ska
kunna ske i Sverige är att svensk domstol är behörig enligt
bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken. I sådana fall tillämpas endast de
vanliga straffprocessuella reglerna.

Överförande av lagföring till Sverige får endast ske i de fall då
gärningen skulle ha varit ett brott enligt svensk lag om den begåtts här
och gärningsmannen skulle vara underkastad ansvar även enligt
svensk lag. Flera omständigheter, däribland åtalspreskription och att
lagföringen skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden eller
grunderna för rättsordningen här, gör dock att framställningen i vissa
fall ska avslås.

Överförande av lagföring är möjligt i första hand då den misstänkte
har sitt hemvist i den anmodade staten, då han är medborgare där eller
då denna stat är hans ursprungliga hemland. Det är även möjligt att
överföra lagföringen av en del andra praktiska skäl, t.ex. då den
misstänkte verkställer eller ska verkställa en frihetsberövande påföljd i
den anmodade staten eller då lagföring av samma eller andra brott
redan har inletts mot honom i denna stat.

När en framställning om överförande gjorts och bifallits samt åtal för
gärningen väckts här i landet ska domstolen döma för det brott som
gärningen motsvarar enligt svensk lag. Grundar sig en dom här i landet
på lagföringslagen eller reglerna i 2 kap. 2 § brottsbalken är det inte
tillåtet för domstolen att döma till en strängare påföljd än det svåraste
straff som hade kunnat följa på brottet enligt lagen på gärningsorten.

Överförande av lagföring kan bli aktuellt när utlämning för brott inte
kunnat ske. Detta hör i sin tur samman med att många stater inte

Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för
brott

Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för
brott innehåller bestämmelser om den rättsverkan en framställning om
överförande av lagföring får här i landet och den ytterligare verkan ett
mottaget beslut om bifall till framställningen medför. Bl.a. får inte åtal
- om inte detta redan har skett - väckas sedan framställning om
överförande av lagföring till en annan stat har gjorts.
Lagföringslagen innehåller vidare bestämmelser om vilka tillfälliga
tvångsåtgärder som får vidtas här i avvaktan på beslut med anledning
av en framställning om överförande av lagföring från en annan stat till
Sverige. Där stadgas bl.a. att om det begärs från den främmande staten
får den misstänkte anhållas eller häktas här redan när den främmande
staten meddelat att den tänker göra en framställning om överförande
av lagföring. En förutsättning är att häktning för brottet får ske enligt
svensk lag.
Ett överförande från Sverige kan komma till stånd på alla stadier fram
till dess att domen i målet har börjat verkställas; överförande av
lagföring till annan stat kan alltså ske även då dom meddelats här och
vunnit laga kraft. Dock gäller vissa begränsningar; en första
förutsättning är att domen är fällande och inte kan verkställas här ens
med användning av ett utlämningsförfarande samt att den andra staten
inte erkänner principen om verkställighet av utländsk dom eller vägrar
att verkställa en sådan dom.
Nordiska samarbetsavtalet
1970 ingick åklagarmyndigheterna i de nordiska länderna ett inbördes
samarbetsavtal. I sin helhet tillämpas avtalet av Finland och Island,
medan endast vissa delar av avtalet tillämpas av Sverige, Norge och
Danmark.

Enligt det nordiska samarbetsavtalet kan åtal för ett brott som begåtts i
en nordisk stat väckas i en annan nordisk stat under förutsättning att
den misstänkte är bosatt i sistnämnda stat och att gärningen även är
straffbar där. Om särskilda skäl finns och vederbörande stat samtycker,
kan åtal för brottet i stället väckas där den misstänkte vistas.
Lagföringen sker sedan enligt den straff- och processrättsliga
lagstiftning som gäller i den stat som övertar lagföringen.
Det ankommer på myndigheterna i gärningslandet att ta initiativ till att
överflytta lagföringen till annat nordiskt land. En framställning från
Sverige görs av vederbörande åklagare.
Överförande av lagföring i trafikbrottsmål
Europarådet har utarbetat en konvention om straff för vägtrafikbrott.
Huvudsyftet med konventionen är att genom internationellt samarbete
öka möjligheterna att effektivt och smidigt beivra vissa uppräknade
trafikbrott som begåtts av en trafikant vid tillfällig vistelse utanför sitt
hemland. På begäran av gärningsstaten ska hemviststaten i vissa fall
pröva frågan om lagföring för brottet eller verkställa en dom som har
meddelats i gärningsstaten. För konventionens tillämpning krävs bl.a.
dubbel straffbarhet och att brottet inte är preskriberat i respektive stat.
Sverige har förbehållit sig rätten att kräva att framställningar från ett
utomnordiskt land om lagföring i trafikbrottsmål och därtill bifogade
handlingar ska åtföljas av översättning till svenska eller engelska.
Sverige har vidare förklarat att konventionen inte ska tillämpas mellan
Sverige och de övriga nordiska länderna som har tillträtt eller kommer
att tillträda konventionen; i stället regleras förfarandet för överförande
av trafikbrottsmål mellan de nordiska länderna enligt det nordiska
samarbetsavtalet.

Lagar, konventioner, avtal m.m.
De centrala bestämmelserna på området är:
- Lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
(prop. 1971:114)
- Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för
brott (prop. 1975/76:3)
- Kungörelsen (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om
straff för trafikbrott som begåtts utomlands
- Förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande
lagföring för brott
Inom ramen för det internationella samarbetet har ett flertal
konventioner som innehåller regler om överförande av lagföring
utarbetats:
- Europeisk konvention den 13 december 1957 om utlämning, art. 6.2
(SÖ 1959:65)
- Europeisk konvention den 20 april 1959 om inbördes rättslig hjälp i
brottmål, art. 21 (SÖ 1968:15)
- Europeisk konvention den 30 november 1964 om straff för
vägtrafikbrott (SÖ 1972:17, prop. 1971:114)
- Europeisk konvention den 15 maj 1972 om överförande av lagföring
i brottmål (SÖ 1976:21, prop. 1975/76:3)
- Avtal med Kanada om utlämning (SÖ 2001:42, art. 3)
- Europeisk konvention den 27 januari 1977 om bekämpande av
terrorism (SÖ 1977:12, prop. 1976/77:124)
- FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen, art. 8 (SÖ 1991:41)
- Tilläggskonventionen till utlämningskonventionen den 24 oktober
1961 med Amerikas förenta stater (SÖ 1984:34)
- Överenskommelsen med Ungern om inbördes rättshjälp i brottmål
(SÖ 1986:5, art. 16)Rättshjälp
- Överenskommelsen med Polen om inbördes rättshjälp i brottmål (SÖ
1990:9, art.16)

- Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet, art. 11, den 15 november 2000 (SÖ
2004:21)
Vilka stater som har tillträtt de olika konventionerna i fråga
framgår av tillkännagivande (2001:860) av andra staters
anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.
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Nordiskt samarbetsavtal om lagföring i annat nordiskt land än
det där brottet förövats (pdf 105 kB)
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Åklagarmyndighetens handböcker

Rättshjälp
Centralmyndigheten är förmedlande organ för ansökningar om
rättshjälp enligt
- Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av
möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom
fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana
tvister,
- 1977 års Strasbourgöverenskommelse och
- 1980 års Haagkonvention om internationell rättshjälp.
Direktivet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom
Danmark. Mellan Danmark och vissa medlemsstater gäller istället
Strasbourgöverenskommelsen.
Observera att vare sig direktivet, Strasbourgöverenskommelsen eller
Haagkonventionen omfattar ansökningar avseende ärenden av
straffrättslig natur.
En person som bor inom fördragsslutande stats område och som vill
ansöka om rättshjälp avseende ärenden av civil, kommersiell eller
administrativ natur inom en fördragsslutande stats område, kan lämna
in en ansökan om detta i den egna staten.
När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i ett annat land
ska ansökan skickas in till Centralmyndigheten för vidarebefordran till
den andra statens centralmyndighet.
När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i Sverige
översänds ansökan till Centralmyndigheten, som vidarebefordrar
ansökan till Rättshjälpsnämnden i Sundsvall eller, om ett mål pågår
vid en domstol, till domstolen.
Information om rättshjälp i Sverige finns på Domstolsverkets
webbplats.

Information om direktivet och Strasbourgöverenskommelsen finns på
Europeisk civilrättsatlas, se extern länk i högerkolumnen. Bland annat
finns där formulär för ansökan om rättshjälp och information om
behöriga myndigheter.
För ansökningar under Haagkonventionen finns formulär som bilaga
till konventionen.
Lagar, konventioner, avtal m. m
De svenska bestämmelserna om rättshjälp finns i:
- Rättshjälpslagen (1996:1619)
- Rättshjälpsförordningen (1997:404)
Bestämmelser om rättshjälp finns reglerat i följande instrument:
- Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av
möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom
fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana
tvister
- Europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om
rättshjälp (Strasbourg den 27 januari 1977)
- Haagkonventionen om internationell rättshjälp (Haag den 25 oktober
1980) (prop. 1985/86:161, JuU 1986/87:2, rskr 1986/87:18)
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Europeisk civilrättsatlas (angående rättshjälp)

Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
Straffrättsligt nätverk
Den 29 juni 1998 fattade det Europeiska rådet beslut om att inrätta ett
europeiskt rättsligt nätverk. Nätverket består av företrädare för
nationella myndigheter som arbetar med internationellt rättsligt
samarbete. Varje medlemsstat har utsett ett antal kontaktpersoner som
ska vara aktiva mellanhänder för att underlätta det rättsliga samarbetet
mellan medlemsstaterna i deras arbete med att bekämpa grov
brottslighet. Kontaktpersonerna ska tillhandahålla information till
rättsliga myndigheter i det egna landet samt till de övriga
kontaktpersonerna och de rättsliga myndigheterna i de andra
medlemsstaterna. De ska också främja samordningen av det rättsliga
samarbetet.
Mer information om nätverket finns på dess webbplats.
Civilrättsligt nätverk
Europeiska unionens råd antog i maj 2001 ett beslut om inrättande av
ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (ett civilrättsligt
nätverk). Nätverket består av en eller ett fåtal kontaktpunkter i varje
medlemsstat och av olika myndigheter. Nätverket ska underlätta det
rättsliga samarbetet mellan dess medlemmar genom bland annat
anordnande av möten. Nätverket ska också utforma ett lättillgängligt
informationssystem på Internet för allmänheten och där tillhandahålla
allmänheten information.
På det civilrättsliga nätverkets webbplats finns information om
nätverket och dess aktiviteter samt information om delgivning,
bevisupptagning, rättshjälp med mera.
Eurojust

Eurojust har inrättats för att underlätta och förbättra samordning och
samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller utredning och åtal av
grov brottslighet, särskilt i de fall där den är organiserad. Eurojust ska
bland annat bistå medlemsstaterna i det rättsliga samarbetet i frågor
om till exempel internationell rättslig hjälp och utlämning. Eurojust
kan på begäran av ett medlemsland bistå i utredningar och åtal som rör
ett medlemsland och ett land utanför EU, förutsatt att ett
samarbetsavtal finns med detta land.
Eurojust har möjlighet att agera vid ett stort antal uppräknade
brottstyper under förutsättning att det handlar om utredning av grov
brottslighet som rör två eller fler medlemsstater. Det handlar om
terrorism, narkotikahandel, människohandel, mord, grov misshandel,
människorov, utpressning, rasism, bedrägeri, korruption, penningtvätt,
databrottslighet med mera. Denna behörighet överensstämmer i stor
utsträckning med Europols.
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Eurojust

Internationella tribunaler och domstolar
Sverige samarbetar sedan mitten av nittiotalet med de internationella
brottsmålstribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda, vilka
inrättades av FN:s säkerhetsråd 1993 respektive 1994. Vidare har
Sverige sedan 2006 möjlighet att samarbeta med Specialdomstolen för
Sierra Leone, en domstol som inrättades 2002 genom ett avtal mellan
FN och Sierra Leones regering. Därutöver samarbetar Sverige sedan
2002 med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som är en
permanent domstol, inrättad genom en multilateral överenskommelse.
Samarbetet med dessa domstolar regleras i olika lagar och
förutsättningarna för samarbete varierar något beroende på med vilken
av domstolarna samarbetet sker. I huvudsak innebär den svenska
lagstiftningen att Sverige kan bistå domstolarna med olika former av
rättslig hjälp i brottmål - t.ex. förhör, bevisupptagning och olika
tvångsmedel under förundersökning - och utlämning av personer som
befinner sig i Sverige. Vidare innebär lagstiftningen att svenska
myndigheter kan verkställa straff, bl.a. fängelsestraff, utdömda av
domstolarna.
Lagar, konventioner, avtal m.m.
De svenska reglerna återfinns i
- Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella
tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt (prop.
1993/1994:142, prop. 1995/96:48, prop. 1999/2000:61, prop.
2001/02:88 och prop. 2003/04:7)
- Förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av
de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär
rätt
- Lagen (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen (prop. 2001/02:88)

- Förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen
- Lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra
Leone (prop. 2005/06:93)
- Förordningen (2006:618) om ersättning för inställelse vid
Specialdomstolen för Sierra Leone
Sverige har ingått straffverkställighetsavtal som rör domar meddelade
av de internationella tribunalerna
- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av
Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien (SÖ 1999:25)
- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av
Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (SÖ 2004:17)
- Avtal om straffverkställighet avseende domar som meddelats av
Specialdomstolen för Sierra Leone (SÖ 2006:10)
Relaterat
	

 	

Internationella domstolar
	

 	

Prop. 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål
(avsnitt 12)
	

 	

Prop. 2001/02:88 Sveriges samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen
	

 	

Prop. 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra
Leone
Ladda ner
	

 	

Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna
inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien, prop
1993/94:142 (pdf 155 kB)
Externa länkar
	

 	

FN
	

 	

Lagrummet

Lagar, konventioner m.m.
	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


Ansökningar om rättshjälp
Rättshjälpslag (1996:1619)
Rättshjälpsförordning (1997:404)
Europeiska överenskommelsen om översändande av
ansökningar om rättshjälp (Strasbourg den 27 januari 1977), på
engelska
Haagkonventionen om internationell rättshjälp (Haag den 25
oktober 1980)
Haagkonventionen om internationell rättshjälp (Haag den 25
oktober 1980), på engelska
Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om
bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande
tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr. 847) om
bevisupptagning vid utländsk domstol
Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella
organ
Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättigheters
tillvaratagande i utlandet
Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om
samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur
Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur
Haagkonventionen 1954 om vissa till civilprocessen hörande
ämnen
Haagkonventionen 1954 om vissa till civilprocessen hörande
ämnen, på engelska
Haagkonventionen 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur
Haagkonventionen 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur, på engelska
Cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning
Tillkännagivande (2007:150) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:298
Tillkännagivande (2009:298) av andra staters anslutning till
vissa konventioner (2009:298) om civilrättsligt samarbete
Delgivning
Delgivningslag (2010:1932)
Delgivningsförordning (1979:101)
Kungörelse (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på
begäran av utländsk myndighet

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Kungörelse (1933:618) angående biträde av
Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Haagkonventionen 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen
Haagkonventionen 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen, på engelska
Europeisk konvention 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål,
på engelska
Haagkonventionen 1965 om delgivning i utlandet i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur
Haagkonventionen 1965 om delgivning i utlandet i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur, på engelska
Cirkulär (1995:419) angående inbördes rättshjälp mellan
Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom
delgivning och bevisupptagning
Förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i
medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur
Upphävd genom förordning (EG) nr 1393/2007.
Förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i
medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar
i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning
av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG)
nr 1348/2000
Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr
1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

	

 	


Tillkännagivande (2005:123) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Författningen har upphävts genom: 2007:150, som har
upphävts genom: SFS 2009:298.

	

 	


Tillkännagivande (2009:298) av andra staters anslutning till
vissa konventioner (2009:298) om civilrättsligt samarbete
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1027.
Tillkännagivande (2010:1027) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Delgivningshandboken (Domstolsverkets handböcker >
Delgivning)
Rättslig hjälp i brottmål
Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i
brottmål
Europeisk konvention den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp
i brottmål, på engelska
Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om inbördes
rättshjälp i brottmål, 17 mars 1978, på engelska
Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om
inbördes rättshjälp i brottmål, 8 november 2001, på engelska
FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen
Europeisk konvention den 8 november 1990 om penningtvätt,
efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, på
engelska

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Tillkännagivande (2001:860) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses
i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i
brottmål
Telefonförhör
Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid
domstolssammanträde
Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i
brottmål
Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses
i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Upplysning om innehållet i utländsk rätt
Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära
upplysningar om innehållet i utländsk rätt
Europeisk konvention 1968 angående upplysningar om
innehållet i utländsk rätt, på engelska
1978 års tilläggsprotokoll, på engelska
Tillkännagivande (2002:730) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Tillkännagivande (2003:892) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Utlämning för brott
Lag (1957:668) om utlämning för brott
Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland,
Island och Norge

	

 	


	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5
juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge
Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning
för brott
Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de
internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt
Lag (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen
Tillkännagivande (2002:790) av överenskommelser som avses
i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses
i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge
Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses
i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om
utlämning för brott
Europeiska utlämningskonventionen den 13 december 1957, på
engelska
Tilläggsprotokoll till europeiska utlämningskonventionen den
15 oktober 1975, på engelska
Andra tilläggsprotokollet till den europeiska
utlämningskonventionen den 17 mars 1978, på engelska
Europeiska konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande
av terrorism, på engelska
FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Avtal 1989 mellan europeiska gemenskapernas medlemsstater
om förenkling och modernisering av metoder för överlämnande
av framställningar om utlämning (San Sebastian)
Tillkännagivande (2003:892) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Överförande av lagföring för brott
Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring
för brott
Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen
(1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Förordning (1978:108) om internationellt samarbete rörande
lagföring för brott
Europeisk konvention den 13 december 1957 om utlämning, på
engelska
Europeisk konvention den 20 april 1959 om inbördes rättslig
hjälp i brottmål, på engelska
Europeisk konvention den 30 november 1964 om straff för
vägtrafikbrott, på engelska
Europeisk konvention den 15 maj 1972 om överförande av
lagföring i brottmål, på engelska
Europeisk konvention den 27 januari 1977 om bekämpande av
terrorism, på engelska
FN-konventionen 1988 mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen
Tillkännagivande (2001:860) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Överförande av straffverkställighet

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island
och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Förordning (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling
Kungörelse (1970:710) om utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling
Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom
Förordning (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom
Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande
kriminalvård i frihet
Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
Europeisk konvention den 30 november 1964 rörande
övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna
personer, på engelska
Europeisk konvention den 28 maj 1970 om brottmålsdoms
internationella rättsverkningar, på engelska
Europeisk konvention den 21 mars 1983 om överförande av
dömda personer, på engelska
1997 års tilläggsprotokoll till konventionen om överförande av
dömda personer, på engelska

	

 	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

 	


	

 	

	

 	


Tillkännagivande (2001:860) av andra staters anslutning till
vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
Europeiska straffrättsliga nätverket
Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område
Eurojust
Internationella tribunaler och domstolar
Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella
tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon
av de internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt
Lag (2002:329) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen
Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen

Lagstiftning
	

 	

Allmän ordning och säkerhet
	

 	

Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
	

 	

Familjerätt
	

 	

Fastighetsrätt
	

 	

Förmögenhetsrätt
	

 	

Grundlagarna
	

 	

Har inte undermenyer
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande
	

 	

Har inte undermenyer
Personuppgiftslagen
	

 	

Har inte undermenyer
Regelförenkling på Justitiedepartementet
	

 	

Straffrätt
	

 	

Har inte undermenyer
Transporträtt
	

 	

Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt
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 allmän förvaltningsrätt,
	

 ▪	

 civilrätt,

	

 ▪	

 processrätt,
	

 ▪	

 straffrätt, samt
	

 ▪	

 migrationsrätt.
Sök bland lagar, förordningar, kommittédirektiv med mera i
Regeringskansliets rättsdatabaser och på webbplatsen för den
offentliga förvaltningens rättsinformation, lagrummet.se.
Relaterat
	

 	

Lagstiftning i EU
	

 	

Läs mer om lagstiftningsprocessen
	

 	

Lagar i Svensk författningssamling, SFS
Externa länkar
	

 	

Regeringskansliets rättsdatabaser
	

 	

Webbplatsen lagrummet.se
	

 	

Riksdagen

Allmän ordning och säkerhet
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ordningslagen
Har inte undermenyer
Ordningsvakter och väktare
Har inte undermenyer
Vapenlagstiftning

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningsfrågor som gäller
allmän ordning och säkerhet
Området omfattar bland annat författningar som gäller polisens arbete
samt ordningsvakter och väktare, ordningslagen, vapenlagstiftning,
säkerhetsskyddslagen och passlagen. En stor del av det
författningsarbete som pågår har sin grund i behovet av att skapa
förutsättningar för ett ökat internationellt samarbete på området.
Relaterat
	

 	

Gränskontroll, ID-kort och pass

Familjerätt
	

 	


Har inte undermenyer
Arvsrätt
	

 	

Har inte undermenyer
Förvaltare och god man
	

 	

Har inte undermenyer
Föräldrar och barn
	

 	

Äktenskap och samboende
Familjerätt
Arbetet med familjerätt består till stor del i att förändra den
familjerättsliga lagstiftningen i takt med samhällets utveckling. En
ledstjärna i det familjerättsliga arbetet är barnets bästa. Att delta i det
lagstiftningssamarbete som bedrivs inom EU och i andra
internationella sammanhang är andra viktiga uppgifter.
Familjerätt omfattar frågor om:
	

 ▪	

 äktenskap, partnerskap och samboende,
	

 ▪	

 förhållandet mellan föräldrar och barn,
	

 ▪	

 regler om gode män och förvaltare, samt
	

 ▪	

 arvsrätt.
Aktuella frågor
Översyn av namnlagen
En parlamentarisk kommitté har haft i uppdrag att se över namnlagen
och föreslå författningsändringar som bedöms vara nödvändiga för att
regleringen av personnamn ska vara tidsenlig och hålla en lång tid
framöver. Uppdraget redovisades den 28 maj 2013. Kommittén har
föreslagit en ny lag om personnamn som syftar till att enskilda ska få
större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn och att det ska
bli enklare att byta namn. Vidare föreslås att Skatteverket ersätter
Patent- och registreringsverket som namnmyndighet.
	

 ▪	

 SOU 2013:35 En ny lag om personnamn

Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
Regeringen har den 19 juni beslutat att ge en särskild utredare i
uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt
barnlösa att kunna bli föräldrar. Den del av uppdraget som avser
ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning ska redovisas
senast den 14 maj 2014. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den
24 juni 2015.
	

 ▪	

 Dir. 2013:70 Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig
barnlöshet
Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Familjerätt
	

 	

Informationsmaterial: Familjerätt, lättläst
	

 	

Prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat
inom EES
	

 	

Prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning
	

 	

Ds 2011:5 Barns rätt till vård och social insatser stärks
	

 	

Informationsmaterial: Föräldrar och barn - information om
gällande lagstiftning
	

 	

SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler
	

 	

Prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor
	

 	

Prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya
Bryssel II-förordningen
	

 	

Prop. 2006/07:60 Modernare regler om makars
förmögenhetsförhållanden
Ladda ner
	

 	

Förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad
vigselförrättare (SFS 2009:263) (pdf 21 kB)

Fastighetsrätt

Med andelen i föreningen följer en rätt att nyttja en viss lägenhet.

	

 	

	

 	

	

 	


Aktuella frågor
Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster
I promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster
föreslås att det särskilt ska beaktas om hyresgästens åsidosättande av
sina förpliktelser har sin grund i att han eller hon har utsatts för brott.
På så sätt ska möjligheten att behålla lägenheten öka för en hyresgäst
som har en utsatt ställning.

	

 	


Ersättningsregler vid expropriation
Tredimensionell fastighetsindelning
Har inte undermenyer
Vissa tomträtts- och arrendefrågor
Har inte undermenyer
Åtgärder mot lagfartskapning

Till den fastighetsrättsliga lagstiftningen räknas bland annat:
	

 ▪	

 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 bland annat 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
bland annat 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.

Promemorian har remitterats med sista svarsdag den 16 december.
	

 ▪	

 Promemoria: Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta
hyresgäster
Ökad privatuthyrning av bostäder
Den 1 februari 2013 trädde lagen om uthyrning av egen bostad i kraft.
Den nya lagen syftar till att underlätta för privatpersoner att hyra ut
bostäder. Den viktigaste förändringen är att en friare hyressättning
tillåts när någon för en tid hyr ut en lägenhet som innehas med
bostadsrätt eller äganderätt. Lagen gäller när en bostadslägenhet hyrs
ut utanför en näringsverksamhet. Om samma person hyr ut flera
lägenheter gäller lagen endast den första upplåtelsen.
Se prop. 2012/13:1 utg. omr. 18 och regeringens faktablad om
privatuthyrning.
Riksdagen antog inte det i propositionen framlagda förslaget att göra
det lättare att få tillstånd att hyra ut sin bostadsrättslägenhet. Ett nytt
förslag med samma syfte har därefter tagits fram inom
Regeringskansliet och sänts på remiss till berörda myndigheter och

övriga intressenter (Promemorian Uthyrning av
bostadsrättslägenheter).
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 (se
utgiftsområde 18)
	

 ▪	

 Informationsmaterial: En ny lag om privatuthyrning av
bostäder
	

 ▪	

 Promemoria: Ökad privatuthyrning av bostäder
Högre ersättning vid mastupplåtelser
En särskild utredare har analyserat de olika möjligheterna att utforma
en ordning för vinstfördelning vid expropriation och andra sådana
förfoganden. Utredaren har kommit fram till att
avgränsningsproblemen är genomgripande och att reformen därför bör
begränsas till särskilt angelägna fall. Kartläggningen har visat att det i
fråga om master och liknande anordningar för elektronisk
kommunikation har uppstått en avsevärd skillnad mellan
ersättningsnivåerna vid frivilliga respektive tvångsvisa förvärv. Det är
därför särskilt angeläget att dessa fall omfattas av vinstfördelning.
Utredningen föreslår att ersättningarna ska bestämmas utifrån vad som
skulle ha gällt vid "normala" frivilliga överenskommelser även när
mark tvångsvis tas i anspråk för master och liknande anordningar.
Förslaget innebär en reell förstärkning av äganderätten och präglas av
ett liknande synsätt som 2010 års ändringar av ersättningsreglerna,
som också de syftade till att stärka äganderätten.
Förslaget har remitterats med sista svarsdag den 1 februari 2013.
	

 ▪	

 SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser
Utredning om tomträtts- och arrendefrågor
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa
tomträtts- och arrendefrågor. Utredaren ska bland annat föreslå enklare

regler för hur tomträttsavgälder ska bestämmas samt undersöka om det
behövs några förändringar av reglerna om avgift vid bostadsarrende.
	

 ▪	

 Vissa tomträtts- och arrendefrågor
Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende
Sedan den 1 augusti 2011 gäller en ny lag om konsumentskydd vid
avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Tidsdelat
boende finns till exempel för den som vill ha ett semesterboende i en
stuga på en skidort eller en badort några veckor om året. Sverige och
övriga EU-länder har tagit fram gemensamma regler som ger
konsumenter ett starkare skydd än tidigare. Den nya lagen ger bland
annat skydd i fler avtalssituationer, skärpta krav på information och
utökad ångerrätt.
	

 ▪	

 Prop. 2010/11:85 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende
Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
Sedan den 1 juli 2013 gäller en ny lag om förnyelse av viss
inskrivningar i fastighetsregistret. Inskrivningar av nyttjanderätter,
servitut och avkomsträtter som är äldre än den 1 juli 1968 tas bort efter
den 31 december 2018, om inte en anmälan om förnyelse görs.
Åtgärderna mot inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret leder till
lägre kostnader i alla verksamheter där inskrivningsuppgifterna
används. De inaktuella uppgifterna uppskattas i dag orsaka
merkostnader på cirka 20 miljoner kronor bara i Lantmäteriets
förrättningsverksamhet. Vill du anmäla förnyelse ska du vända dig till
Lantmäteriet.
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
	

 ▪	

 Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och
nyttjanderätter i fastighetsregistret

Översyn av hyreslagen
En särskild utredare har sett över hyreslagen och har i ett
delbetänkande lämnat förslag till vissa ändringar i lagen, bland annat
avseende hyresnedsättning vid underhållsarbeten och uppsägning av
bostadshyresgäster. I en planerad kommande proposition behandlas
förutom dessa frågor även frågor om hyresgästers tillval och frånval.
En kompletterande remissomgång har genomförts av ett förslag om
tillval och frånval. Utredaren har vidare gjort en språklig och
redaktionell översyn av lagen som har redovisats i ett slutbetänkande
som har remissbehandlats.
	

 ▪	

 Promemoria: Tillval i hyresrätt
	

 ▪	

 SOU 2008:94 Tillval i hyresrätt

Förmögenhetsrätt
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Tvingande lag ska gälla på områden där särskilda behov finns.
Konsumenterna ska ha ett fullgott skydd.
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Har inte undermenyer
Ny fastighetsmäklarlag
Har inte undermenyer
Ny konsumentkreditlag

En utgångspunkt för lagstiftningen ska vara att enskilda och företag
själva ska kunna förfoga över sin egendom med stöd av en fri
avtalsrätt och väl avvägda dispositiva rättsregler. Lagstiftningen ska så
långt som möjligt hållas neutral mellan olika grupper av enskilda och
olika verksamheter.

Skuldsanering
Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om skuldsanering i kraft.
Möjligheten att bevilja skuldsanering för näringsidkare utvidgas. Även
om näringsidkaren bedriver en verksamhet som är av mer än ringa
omfattning, ska han eller hon inte hindras från att få skuldsanering.
Skuldernas ålder ska inte heller längre beaktas särskilt vid
bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering. Också i
fall då merparten av skulderna är relativt nya ska skuldsanering kunna
beviljas om detta i övrigt är motiverat.
Vidare blir förutsättningarna för att gallra uppgifter om skuldsanering i
samband med kreditupplysningsverksamhet desamma för fysiska
personer som bedriver näringsverksamhet som för andra fysiska
personer.

Skuldsanering för företagare
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag
som underlättar för överskuldsatta företagare att starta om på nytt eller
fortsätta med förnyad kraft.
Utredningen ska föreslå hur företagare med personligt ansvar för
skulder som uppkommit i näringsverksamhet ska få utvidgade
möjligheter till skuldsanering och därmed snabbare befrias från sina
skulder. Förslagen ska vara berättigade ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv och syfta till att motivera företagare att starta om på nytt
och driva verksamheter till fördel för såväl den enskilde själv som för
näringslivet och samhället i stort.
Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2014.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Utredningen Skuldsanering för företagare
Obehöriga transaktioner
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag, om ansvaret för en obehörig
transaktion med ett betalningsinstrument, till exempel ett kontokort
eller en bankdosa, ikraft. Den nya lagen ger ett ökat konsumentskydd.
Den nya lagen ersätter 34 § i 1992 års konsumentkreditlag. Lagen
omfattar fler fall än tidigare i och med att den gäller transaktioner med
alla typer av betalningsinstrument och inte endast med kontokort. Det
klargörs vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av ett
betalningsinstrument och vad som gäller för betalningsansvaret vid
obehöriga transaktioner.
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Ändringar i grundlagarna 2011
Sveriges grundlagar innehåller grundläggande regler om Sveriges
statsskick.
I grundlagarna finns bestämmelser om förhållandet mellan den
beslutande och den verkställande makten, samt vilka fri- och
rättigheter medborgarna har.
Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. De kan bara ändras
eller upphävas genom att riksdagen två gånger fattar likalydande
beslut, med val till riksdagen dessemellan. Inga andra lagar eller
förordningar får strida mot grundlagarna.
Sverige har fyra grundlagar:
	

 ▪	

 regeringsformen,
	

 ▪	

 successionsordningen,
	

 ▪	

 tryckfrihetsförordningen, samt
	

 ▪	

 yttrandefrihetsgrundlagen.
Riksdagsordningen intar en särställning mellan grundlag och vanlig
lag. I Riksdagsordningen finns detaljerade bestämmelser om riksdagen
och dess arbetsformer.
Aktuella frågor
Ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Propositionen "Några ändringar på tryckfrihets- och yttrandefrihetens
område" överlämnades till riksdagen den 19 november 2013. Den
behandlar några av de ändringar i bland annat
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och brottsbalken
som Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) har föreslagit.
I propositionen föreslås att kravet i brottsbalken på särskilda skäl för
att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort. Detta
innebär att allmän åklagare och Justitiekanslern i högre grad kommer
att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på
internet. Den innehåller även ett förslag om att målsäganden ska kunna
slippa betala motpartens rättegångskostnader i ett tryck- eller
yttrandefrihetsmål när målsägandens talan har ogillats, men han eller
hon har haft särskild anledning att få sin sak prövad.
Sverige kan i dag i princip inte delta i det internationella rättsliga
samarbetet, till exempel genom att lämna internationell rättslig hjälp,
när ett förfarande omfattas av tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen. Möjligheten till sådant samarbete utvidgas
genom att det föreslås att skrifter och tekniska upptagningar inte ska
anses utgivna i Sverige - och därmed omfattas av
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen - endast på
den grunden att de har skickats härifrån till enskilda mottagare i
utlandet.
I förtydligande syfte, utan att det innebär någon ändring av gällande
rätt, föreslås att det i tryckfrihetsförordningen uttryckligen anges att
det så kallade korrespondentskyddet endast gäller för meddelanden
som lämnas eller anskaffas här i Sverige och att det i fråga om
yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet finns utrymme för att i
vanlig lag reglera bland annat frågor om krav på berättigat behov för
den som beställer uppgifter.

Grundlagsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och
övriga lagändringar den 1 juli 2014.
	

 ▪	

 Prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och
yttrandefrihetens område
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Frågor och svar om grundlagarna på riksdagens webbplats

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
(datalagringsdirektivet)
Regeringen har lämnat en proposition om genomförande av EUdirektiv 2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter för
brottsbekämpande ändamål till riksdagen. Den 21 mars 2012 sade
riksdagen ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade
datalagringsdirektiv i svensk lag. Riksdagens beslut togs efter att
regeringens förslag vilat i ett år i riksdagen. Det behandlades för första
gången i mars 2011. Lagändringarna trädde ikraft den 1 maj 2012.
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Vad är bakgrunden till förslaget?
Vilka uppgifter är det som ska lagras?
Kommer uppgifter om var personer har "surfat" att
lagras?
Hur länge kommer uppgifterna att sparas?
Lagras inga trafikuppgifter i dag?
Innebär genomförandet av direktivet att all
kommunikation kommer att övervakas?
Kommer de uppgifter som lagras att vara tillräckligt
skyddade?

Vad är bakgrunden till förslaget?
Svenska brottsbekämpande myndigheter har i dag tillgång till
trafikuppgifter för att utreda allvarlig och organiserad brottslighet. Det
är ett nödvändigt och effektivt redskap för att utreda, avslöja och åtala
brott.
I ett EU-direktiv från 2006 har medlemsstaterna enats om att det
behövs regler som ser till att sådana trafikuppgifter lagras under en
viss tid, så att uppgifterna finns tillgängliga för att kunna användas i

brottsutredningar. Direktivet skulle i vissa delar ha varit genomfört den
15 september 2007 och i resterande delar den 15 mars 2009. Sverige är
som medlem i EU skyldigt att genomföra direktivet.
Vilka uppgifter är det som ska lagras?
Enkelt uttryckt ska operatörerna lagra uppgifter om vem som
kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade
befann sig och vilken typ av kommunikation som användes. Genom
sådana uppgifter, exempelvis från mobiltelefoner, kan polisen bland
annat kartlägga hur ett brott har planerats och hur misstänkta personer
agerat under och efter att brottet genomförts. Några uppgifter som
avslöjar innehållet i en kommunikation, till exempel vad som har sagts
under ett telefonsamtal, får inte lagras.
Kommer uppgifter om var personer har "surfat" att lagras?
Nej, inga uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation får
lagras med stöd av direktivet. Det omfattar även uppgifter om vilka
hemsidor någon har "surfat" på.
Hur länge kommer uppgifterna att sparas?
Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att välja en lagringstid
som är minst sex månader och högst två år. Med hänsyn till
integritetsskyddet föreslår regeringen att lagringstiden ska vara den
kortast möjliga, dvs. sex månader. Därefter kommer uppgifterna att
utplånas.
Lagras inga trafikuppgifter i dag?
Tele- och internetoperatörer får i dag lagra trafikuppgifter om de har
behov av uppgifterna exempelvis för sin fakturering eller för
marknadsföring. En sådan lagring sker också i betydande omfattning.
Det nya är att en lagring under sex månader nu blir obligatorisk.

Innebär genomförandet av direktivet att all kommunikation kommer
att övervakas?
Att ett lagringskrav avseende vissa uppgifter nu införs innebär inte att
polis och åklagare får fri tillgång till de lagrade uppgifterna. Det är
bara en bråkdel av de uppgifter som lagras som kan och kommer att
begäras ut av de brottsbekämpande myndigheterna. Resten kommer att
raderas efter sex månader utan att någon (inte ens operatören som
lagrar dem) har sett dem.
Kommer de uppgifter som lagras att vara tillräckligt skyddade?
Enligt förslaget ska det införas ett strängare krav på operatörerna än
vad som gäller i dag beträffande säkerheten kring de uppgifter som
lagras med stöd av direktivet. Post- och telestyrelsen kommer som
tillsynsmyndighet också att ha en viktig uppgift att se till att
operatörerna håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vidare har
säkerhetsaspekten varit avgörande för förslaget att lagringen ska ske
hos varje enskild operatör och inte i något centrallager. Därigenom kan
en enskild persons kommunikation som regel inte utläsas utan att
information som finns lagrad hos flera olika operatörer sammanställs.
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PTS (Post- och telestyrelsen)

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) innehåller bestämmelser som skyddar
människor mot att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter.
Personuppgiftslagen trädde i kraft i oktober 1998 och bygger på ett
EG-direktiv. Lagen har till syfte att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i
verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.
Däremot gäller den inte om uppgifterna behandlas av en fysisk person
helt privat. En privatperson som publicerar personuppgifter på
internet, till exempel i en blogg, anses inte behandla uppgifterna helt
privat.
Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en
levande fysisk person. Med behandling menas exempelvis insamling,
registrering, lagring, sammanställning, bearbetning eller samkörning.
För vissa verksamheter finns bestämmelser om behandling av
personuppgifter även i andra lagar som ska tillämpas vid sidan av eller
i stället för personuppgiftslagen. Det gäller till exempel för verksamhet
som bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket och
polisen samt verksamhet inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
Den 1 januari 2007 trädde nya regler i personuppgiftslagen i kraft som
främst syftade till att underlätta behandling av personuppgifter.
Ändringarna innebär bland annat att behandling av personuppgifter i
ostrukturerat material, till exempel löpande text och enstaka ljud- och
bildupptagningar, undantas från de flesta av personuppgiftslagens

hanteringsregler. Sådan behandling är tillåten utan andra restriktioner
än att den registrerades personliga integritet inte får kränkas.
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Personuppgifter i sociala medier (på Datainspektionens
webbplats)

Regelförenkling på Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning inom områdena statsrätt
och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, marknadsrätt, processrätt och
straffrätt. Den största potentialen för regelförenkling ligger inom det
civilrättsliga området, särskilt i fråga om associationsrätt samt
redovisning och revision. Denna lagstiftning berör det stora flertalet
företag och eventuella förenklingar kan därför ge stora effekter för
många företag.
Regelförenkling är viktig del i Justitiedepartementets arbete. Inom
departementet är strävan att identifiera förenklingsmöjligheter även i
projekt som i grunden har motiverats av andra skäl. Underlag för
prioriteringar inhämtas bland annat genom samråd med
företagarorganisationer och andra intressenter. Åtgärderna sätts in där
de bedöms ha störst effekt.
Särskild vikt läggs vid att på ett tidigt stadium under
lagstiftningsprocessen ta fram underlag för att bedöma
regelförenklingarnas effekter för företagen. När utredare tillsätts ges
de ett tydligt uppdrag till att beräkna förslagens effekter på företagens
administrativa bördor. Målsättningen är att lagstiftningen ska utformas
på ett enkelt och tydligt sätt. Reglerna ska vara sakligt motiverade utan
att vara onödigt betungande.
Regelförenklingar inom civilrätten
Utformningen av nationella regler har ofta sin grund i direktiv eller
internationella konventioner. I förhandlingsarbetet, såväl inom EU som
i andra internationella sammanhang, verkar departementet för att det
inte ska införas onödiga regler och att reglerna ska vara utformade på
ett lättbegripligt sätt. Den största potentialen för regelförenkling har
bedömts ligga inom det civilrättsliga området, särskilt inom den

associationsrättsliga lagstiftningen samt lagstiftningen för redovisning
och revision. På just dessa områden har arbetet i allt högre
utsträckning kommit att fokusera på förenklingsarbete och de
möjligheter till undantag och lättnader som EU-direktiven ger. Här kan
särskilt nämnas avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag
och förenklingar i redovisningsreglerna för små och medelstora
företag.
Förenklingar som rör förhållandet mellan enskilda och myndigheter
Justitiedepartementets regelförenklingsarbete koncentreras även på
frågor som rör förhållandet mellan enskilda och myndigheter, till
exempel när det gäller krav som ställs i samband med att
registreringsansökningar och andra handlingar ges in till myndigheter.
En övergripande målsättning är att de regler som styr
ansökningsförfarandet och andra handläggningsåtgärder ska vara
utformade så att en sökande inte ska behöva ge in fler uppgifter och
handlingar än nödvändigt. Handläggningstiderna vid myndigheter och
domstolar ska förkortas. Även när det gäller arbetet med den
processrättsliga lagstiftningen är inriktningen att modernisera och
förenkla förfarandet, till exempel genom åtgärder som förkortar
handläggningstiderna eller som kan underlätta kontakterna med
myndigheterna. Denna målsättning gynnar såväl enskilda som företag.
Förenklingar på konsumentområdet
Lagstiftningen inom konsumentskyddsområdet innehåller också regler
som berör företagare. Det rör sig bland annat om bestämmelser om
informationsskyldighet vid marknadsföring, krav på prisuppgifter,
krav på att varor ska vara säkra, förbud mot att tillhandahålla vissa
farliga varor och en skyldighet att återkalla sådana varor, en skyldighet
att märka varor och att ställa säkerhet.

En övervägande del av lagstiftningen om konsumentskydd bygger på
EU-lagstiftning varför utrymmet för regelförenkling på nationell nivå i
viss mån är begränsat. Ett nytt direktiv om konsumenträttigheter slår
samman två direktiv till ett enda med syfte att bland annat underlätta
för företagen att erbjuda sina produkter på den inre marknaden samt
främja konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel.
Detta uppnås delvis genom enhetliga regler på en hög skyddsnivå, men
också genom att lagstiftningen är tydlig, förutsägbar och
lättöverskådlig. En ny EU-förordning med regler för benämningar på
textilier och märkning av textilprodukter har antagits och trätt i kraft
under 2011. Förordningen ersätter tre direktiv och syftar till att
benämningar på nya fibrer ska kunna antas snabbare och börja
tillämpas samtidigt i hela unionen. Regelförenklingsarbetet är något
som löpande beaktas inom ramen för arbetet med lagstiftningen.
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Har inte undermenyer
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning som rör straffrätt samt
allmän ordning och säkerhet.
Arbetet består till stor del av att förändra den straffrättsliga
lagstiftningen i takt med samhällets utveckling. Departementet deltar
också i det lagstiftningsarbete som bedrivs på detta område inom
Norden, EU, Europarådet och FN.
Aktuella frågor
12 juni 2013 överlämnade Straffrättsanvändningsutredningen
betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38), till justitieminister

Beatrice Ask. Särskild utredare har varit Mari Heidenborg, lagman vid
Solna tingsrätt.
Den huvudsakliga uppgiften har varit att ta ställning till hur straffrätten
bör användas, i syfte att skapa ett mer trovärdigt men samtidigt så
effektivt straffsystem som möjligt.
Utredningen har tagit fram fem kriterier som ska vara uppfyllda för att
kriminalisering ska komma i fråga. Utredningen har också analyserat
om det går att vara mer återhållsam med att använda straffrätt, främst
på specialstraffrättens område.
	

 ▪	


SOU 2013:38 Vad bör straffas?

Relaterat
	

 	

Dir. 2011:31 Användningen av straffrätt
	

 	

Prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa
allvarliga brott
	

 	

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar
	

 	

Prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
	

 	

Ds 2008:37 Sveriges antagande av rambeslut om ändring i
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
	

 	

Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot
organiserad brottslighet

Transporträtt
Ett viktigt mål med transporträtten är att personer som drabbas av
skada i samband med transporter ska ha rätt till fullgod ersättning. Ett
annat mål är att det beträffande godstransporter ska gälla gynnsamma
villkor för det svenska näringslivet.
Till transporträtten hör civilrättsliga frågor som är kopplade till
transporter på väg och järnväg, till sjöss och i luften. Det handlar bland
annat om
	

 ▪	

	

 ▪	


skadestånd vid skador på passagerare, gods eller miljön,
skadestånd och assistans vid inställda eller försenade
persontransporter,
	

 ▪	

 assistans till resenärer med funktionsnedsättning och
	

 ▪	

 övriga villkor vid godstransporter.
I Justitiedepartementet bedrivs lagstiftningsarbete inom dessa
områden. Eftersom transporträtten i stor utsträckning är internationellt
präglad, sker mycket förhandlingsarbete inom EU och i andra
internationella organisationer som ofta leder till lagstiftning i Sverige.
Departementet sköter förhandlingar inom ansvarsområdet.
Näringsdepartementet ansvarar för andra frågor kopplade till
transporter, till exempel organisatoriska frågor eller frågor om
infrastruktur och säkerhet.
Aktuella frågor
Passagerarrättigheter
Det pågår arbete med en departementspromemoria som behandlar
kompletterande lagstiftning till tre EU-förordningar om tåg-, fartygsrespektive busspassagerares rättigheter. På passagerarområdet pågår
också arbete med Kollektivtrafikutredningens betänkande Lag om

resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU
2009:81). I betänkandet har lämnats förslag till en
transportslagsövergripande lag som ska ge passagerare i kollektivtrafik
och regional trafik rätt till bland annat information, ersättning vid
förseningar och assistans.
Ny järnvägstrafiklag
Det pågår arbete med att tillsätta en utredning som ska behandla frågan
om Sverige bör ansluta sig till en internationell konvention på
järnvägsområdet som rör både person- och godstransporter och vilka
lagändringar detta medför. Avsikten är att utredningen också ska göra
en allmän översyn av den civilrättsliga lagstiftningen om transporter
på järnväg.
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
En särskild utredare har haft i uppdrag att föreslå lagändringar med
anledning av två EU-rättsakter som reglerar transportörers
skadeståndsansvar vid passagerartransporter till sjöss (den så kallade
Atenförordningen) respektive redares skyldighet att ha försäkring för
olika sjörättsliga skadeståndsanspråk (det så kallade
försäkringsdirektivet). Utredaren har också haft i uppdrag att behandla
frågan om Sverige bör ansluta sig till en internationell konvention om
transportörers skadeståndsansvar för passagerarskador (den så kallade
Atenkonventionen).
När det gäller försäkringsdirektivet överlämnade regeringen i mars
2012 propositionen Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (prop.
2011/12:111) till riksdagen med förslag på obligatorisk
ansvarsförsäkring för fartygsredare. Riksdagen röstade i maj igenom
lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2012.

När det gäller Atenförordningen och Atenkonventionen överlämnade
utredaren slutbetänkandet Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid
sjötransporter (SOU 2012:8) till regeringen i mars 2012. Betänkandet
har remitterats. Atenförordningen började tillämpas den 31 december
2012. I slutet av året trädde därför svenska förordningsändringar
grundade på betänkandet i kraft. Frågan om Sveriges anslutning till
Atenkonventionen och vissa andra frågor i betänkandet bereds för
närvarande inom Justitiedepartementet.

Skadeståndsansvar vid utsläpp av farliga kemikalier till sjöss
En sakkunnig person har haft i uppdrag att lämna ett kompletterande
förslag till om Sverige bör tillträda 2010 års internationella konvention
om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av
farliga och skadliga ämnen (den så kallade HNS-konventionen). I
uppdraget ingick också att lämna förslag till de lagändringar som
behöver göras, om Sverige ansluter sig till konventionen. Uppdraget
har redovisats i en promemoria som har remitterats.

Begränsning av skadeståndsansvar vid sjöolyckor
I sjölagen finns bestämmelser om begränsning av bland annat redares,
fartygsägares och bärgares skadeståndsansvar. Bestämmelserna bygger
på 1996 års protokoll till 1976 års konvention om begränsning av
sjörättsligt skadeståndsansvar, som utarbetats inom ramen för den
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). I april 2012 beslutade
IMO att vissa av ansvarsgränserna i 1996 års ändringsprotokoll skulle
höjas. I mars 2013 överlämnade regeringen propositionen
Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss (prop. 2012/13:81) till
riksdagen. I propositionen föreslås bland annat att Sverige ska godta
IMO:s höjningar av ansvarsgränserna.

Relaterat
	

 	

Transporter och infrastruktur
	

 	

Prop. 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss
	

 	

Prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
	

 	

SOU 2012:8 Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid
sjötransporter
	

 	

SOU 2009:81 Lag om resenärers rättigheter i lokal och
regional kollektivtrafik

Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss
I propositionen Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss (prop.
2012/13:81) föreslås att Sverige ska tillträda 2001 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
bunkerolja. Det lämnas också förslag till de lagändringar som behövs
till följd av tillträdet. Förslagen kompletterar de nuvarande
konventionsbaserade reglerna i sjölagen (1994:1009) om ansvar för
oljeskador orsakade av utsläpp från tankfartyg, och de ersätter den
nuvarande helt nationella regleringen i sjölagen som tillämpas vid
utsläpp av bunkerolja från andra fartyg än tankfartyg. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Externa länkar
	

 	

Om resor på Konsumentverkets webbplats

Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt

Offentlighetsprincipen

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


Upphovsrätt
Patenträtt
Har inte undermenyer
Varumärkesrätt
Har inte undermenyer
Firmarätt
Skydd av immateriella rättigheter

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning som rör immaterialrätt
som till exempel upphovsrätt, patent och varumärken.
Arbetet inom immaterialrätten syftar till att främja tillväxt och
sysselsättning genom att innovation, skapande och investeringar
stimuleras. De immateriella rättigheterna måste skyddas av ett väl
avvägt system av sanktioner. Reglerna ska vara utformade så att
intrång i rättigheterna motverkas.
Till immaterialrätten hör följande lagar:
	

 ▪	

 upphovsrättslagen
	

 ▪	

 patentlagen
	

 ▪	

 varumärkeslagen
	

 ▪	

 firmalagen
	

 ▪	

 mönsterskyddslagen
	

 ▪	

 kretsmönsterskyddslagen
	

 ▪	

 växtförädlarrättslagen
Immaterialrättsliga frågor hanteras inom EU av Konkurrenskraftsrådet.
Relaterat
	

 	

Så fungerar rådet för konkurrenskraft
Ladda ner
	

 	

Mönsterskyddslagen, på engelska (pdf 146 kB)

	

 	


Har inte undermenyer
Offentlighets- och sekretesslagen
Har inte undermenyer
Sekretessprövning

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas
verksamhet.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:
	

 ▪	


vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar
(handlingsoffentlighet)
	

 ▪	

 tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna
har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet
för tjänstemän med flera)
	

 ▪	

 tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter
till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera)
	

 ▪	

 domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande
församlingars sammanträden
Handlingsoffentlighet
I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de
handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock
på två sätt:
	

 ▪	


Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som
betecknas som allmänna handlingar.
	

 ▪	

 En del allmänna handlingar är hemliga.
Vad är en allmän handling?
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt
särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen
kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning

som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett
tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man
sig till den aktuella myndigheten.
Vilka handlingar får hållas hemliga?
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de
skyddar följande intressen:
	

 ▪	


rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller
mellanfolklig organisation
	

 ▪	

 rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
	

 ▪	

 myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan
tillsyn
	

 ▪	

 intresset att förebygga eller beivra brott
	

 ▪	

 det allmännas ekonomiska intresse
	

 ▪	

 skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
	

 ▪	

 intresset att bevara djur- eller växtart
Om sekretessbelagda uppgifter ska lämnas eller åberopas vid en
domstolsförhandling får domstolen i allmänhet hålla förhandlingen
inom stängda dörrar. Vidare får förhör med den som är under femton
år eller lider av psykisk störning hållas inom stängda dörrar.
Relaterat
	

 	

Regeringskansliets arkiv- och dokumentcenter
	

 	

Öppenheten inom EU
	

 	

Informationsmaterial: Offentlighetsprincipen och sekretess
	

 	

Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
	

 	

Prop. 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i
kommunala företag m.m.
	

 	

Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor - skyddade adresser, m.m.
	

 	

Prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess
	

 	


Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) trädde i kraft den 30
juni 2009. Lagen är en omarbetning av den tidigare gällande
sekretesslagen i syfte att göra reglerna lättare att förstå och att
tillämpa.
Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga
funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt regeringsformen och
Europakonventionen.
I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i
vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och
offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.
Lagen innehåller dessutom bestämmelser om myndigheters skyldighet
att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters
beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala
företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.
Översikt över lagens innehåll
Offentlighets- och sekretesslagen är indelad i sju avdelningar.
Den första avdelningen har en innehållsförteckning. Varje kapitel
innehåller underrubriker som gör att det snabbt går att få en överblick
över innehållet. Den första avdelningen innehåller bestämmelser om
lagens tillämpningsområde och förklaringar av de begrepp som
används i lagen.
Bestämmelserna om registrering och utlämnande av allmänna
handlingar med mera har samlats i lagens andra avdelning. De har

placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att
offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.
Lagens tredje avdelning innehåller allmänna bestämmelser om
sekretess. Där finns grundläggande bestämmelser som styr
tillämpningen av sekretessbestämmelserna.
I lagens fjärde avdelning finns sekretessbestämmelser till skydd för
allmänna intressen samlade.
Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter om enskildas
personliga och ekonomiska förhållanden har samlats i lagens femte
avdelning.

Sekretessprövning
Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den
myndighet som förvarar handlingen. Om handlingen inte innehåller
sekretessbelagda uppgifter, är hela handlingen offentlig. Myndigheten
prövar om uppgifter i handlingen är sekretessbelagd enligt någon
bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövningen
består av flera steg.
För det första måste myndigheten konstatera om det över huvud taget
finns en sekretessbestämmelse som kan omfatta den aktuella
uppgiften. Gör det inte det är uppgiften offentlig i alla situationer och
den allmänna handlingen ska lämnas ut.

Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess
hos riksdagen, regeringen, Riksdagens ombudsmän (JO),
Justitiekanslern (JK), Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
domstolarna och vissa undersökningskommissioner.

Finns det en sekretessbestämmelse, som antingen gäller direkt hos
myndigheten eller på grund av en överföringsbestämmelse, måste
myndigheten, för det andra, göra den skadeprövning som krävs. Det
innebär att myndigheten måste ta ställning till om uppgiften kan
lämnas ut just i den aktuella situationen.

Bestämmelser om hur tystnadsplikter som gäller enligt bestämmelser i
andra lagtexter än offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter, har samlats i lagens sjunde
och sista avdelning.

Konstaterar myndigheten att det uppstår en sådan skada att
sekretessbestämmelsen hindrar att uppgiften lämnas ut, följer, för det
tredje, frågan om uppgiften kan lämnas ut trots detta på grund av en
sekretessbrytande bestämmelse.

Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Offentlighetsprincipen och sekretess
	

 	

Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
Externa länkar
	

 	

Lagen (SFS 2009:400) i fulltext på riksdagens webbplats

Är det fråga om att lämna en uppgift till någon enskild finns det, för
det fjärde, ytterligare en möjlighet som myndigheten måste överväga.
Det kan vara så att den skada som utlämnandet skulle innebära kan
undanröjas genom att den enskildes möjligheter att röja eller annars
använda uppgiften begränsas. I så fall ska uppgiften lämnas ut med ett
sådant förbehåll, dvs. den som tar emot uppgiften omfattas av
tystnadsplikt för uppgiften.
Resonemanget ovan illustreras av följande flödesschema (hämtat från
SOU 2003:99 Ny sekretesslag).

Lag och rätt
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	

	

 	


Lagstiftning
Rättsväsendet
Bekämpning av terrorism
Brottmålsärenden
Har inte undermenyer
Europeisk e-juridikportal (e-Justice)
Har inte undermenyer
Europadomstolen
Internationellt rättsligt samarbete

Justitiedepartementet, 28 november 2013
Regeringen tillsätter en utredning i fallet Sture Bergwall
Regeringen har idag beslutat att tillkalla en särskild utredare som får i
uppdrag att redovisa och analysera rättsväsendets och vårdens
agerande i fallet Sture Bergwall. Som särskild utredare har prof. em.
Daniel Tarschys utsetts.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen tillsätter en utredning i fallet
Sture Bergwall
	

 ▪	

 Dir. 2013:107 Granskning av rättsväsendet och vården med
anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall

Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Offentlighetsprincipen och sekretess
	

 	

SOU 2003:99 Ny sekretesslag

Justitiedepartementet, 28 november 2013
Gränsöverskridande informationsutbyte vid trafikbrott
Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på de
lagändringar som krävs för att genomföra ett EU-direktiv om
informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott, det så kallade
CBE-direktivet. Direktivet innebär att myndigheter inom EU ska
kunna söka information i andra medlemsstaters nationella
fordonsregister vid utredning av trafiksäkerhetsrelaterade brott.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Gränsöverskridande informationsutbyte vid
trafikbrott

	

 ▪	


Lagrådsremiss: Genomförande av EU-direktiv om
informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott

	

 ▪	


Prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet

Justitiedepartementet, 26 november 2013
Mandatfördelningen ska spegla folkets röst
Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat propositionen
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i
val. Propositionen innehåller förslag på ändringar i valsystemet som
ska säkerställa att partierna får en representation i riksdagen,
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige som överensstämmer
med partiets väljarstöd.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Mandatfördelningen ska spegla folkets röst
	

 ▪	

 Prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val

	

 	


Justitiedepartementet, 21 november 2013
Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och
luftfartsprotokollet utreds

	

 	


Justitiedepartementet, 20 november 2013
Beatrice Ask besökte brottsutsatta butiksägare i Arboga

	

 	


Justitiedepartementet, 14 november 2013
Förslag om nationella patentansökningar på engelska

	

 	


Justitiedepartementet, 14 november 2013
Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat
förverkande inom EU

Justitiedepartementet, 22 november 2013
Ett nytt brott mot mänskligheten
Regeringen har i dag till Lagrådet överlämnat ett förslag till bland
annat ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Ett nytt brott mot mänskligheten
	

 ▪	

 Lagrådsremiss: Straffansvar för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser
Justitiedepartementet, 21 november 2013
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till ändringar i
den reglering som rör skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet. Bland annat föreslås att ett nytt brott ska
införas i brottsbalken, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige,
och att straffbestämmelsen om så kallat flyktingspionage skärps.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet

Fler notiser
Senaste publikationer
	

 ▪	

 Lagrådsremiss, 28 november 2013
Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid
trafiksäkerhetsrelaterade brott
	

 ▪	

 Kommittédirektiv, 28 november 2013
Granskning av rättsväsendet och vården med anledning av
rättsprocesser som rör Sture Bergwall
	

 ▪	

	

 ▪	


Lagrådsremiss, 28 november 2013
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Alla publikationer

Offentlighetsprincipen och sekretess
Ny upplaga av broschyren om offentlighetsprincipen och offentlighetsoch sekretesslagen.

Frågor och svar om Polisens ombildning
Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och
de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet
den 1 januari 2015
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders
rättssystem.
	

 ▪	

 Film om europeiska e-juridikportalen (på engelska)
Mer om överlämnande och utlämning mellan stater
	

 ▪	

 Frågor och svar om överlämnande enligt en europeisk
arresteringsorder
	

 ▪	

 Frågor och svar om utlämning från Sverige
Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att aktivt stödja arbetet med
sociala insatsgrupper. Det är en del i regeringens stora satsning mot
ungdomskriminalitet.
I den uppdaterade upplagan av broschyren "Det svenska rättsväsendet"
ges en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.
Regeringskansliets rättsdatabaser
Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och
kommittéberättelser.
Aktuella webbutsändningar
	

 ▪	


Alla webbutsändningar

Överskuldsättning - en gemensam nordisk utmaning
27 november 2013
Birgitta Ohlsson tar emot utredning om överskuldsättning
26 november 2013

Lagstiftning
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


Allmän ordning och säkerhet
Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Familjerätt
Fastighetsrätt
Förmögenhetsrätt
Grundlagarna
Har inte undermenyer
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande
	

 	

Har inte undermenyer
Personuppgiftslagen
	

 	

Har inte undermenyer
Regelförenkling på Justitiedepartementet
	

 	

Straffrätt
	

 	

Har inte undermenyer
Transporträtt
	

 	

Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt
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 allmän förvaltningsrätt,

	

 ▪	

 civilrätt,
	

 ▪	

 processrätt,
	

 ▪	

 straffrätt, samt
	

 ▪	

 migrationsrätt.
Sök bland lagar, förordningar, kommittédirektiv med mera i
Regeringskansliets rättsdatabaser och på webbplatsen för den
offentliga förvaltningens rättsinformation, lagrummet.se.

Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för brott)
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Unga lagöverträdare
	

 	

Åklagare
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, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket
och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter
an till rättsväsendet som till exempel Kronofogdemyndigheten.
Relaterat
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Brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar (Brå)
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EU:s arbete för bekämpande av terrorism
Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett allvarligt
internationellt problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot
demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Eftersom terrorismen är
internationell, är bekämpningen av den en gränsöverskridande
utmaning där gemensamma lösningar är nödvändiga för att nå
framgång.
I den svenska lagstiftningen finns sedan 2003 en särskild lag om straff
för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett
gemensamt så kallat rambeslut om bekämpande av terrorism. Under
2008 beslutade man inom EU om ett tillägg till det rambeslutet i syfte
att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga
bestämmelser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå
terroristbrott samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå
terroristbrott. En särskild lag med anledning av dessa tillägg, och av
Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, infördes
2010. Regeringen har i februari 2012 presenterat en uppdaterad en
nationell strategi med åtgärder för att bekämpa terrorismen.
För att effektivt kunna bekämpa terrorism behövs också åtgärder för
att motverka finansiering av terrorism. Av Förenta Nationernas (FN)
konvention för bekämpande av finansiering av terrorism från 1999
framgår att det ska vara ett brott att tillhandahålla eller samla in
tillgångar i syfte att de ska användas för begå terroristbrott. I den

svenska lagstiftningen finns sedan 2002 en lag om straff för
finansiering av den typen av brottslighet. Sedan 2009 finns också en ny
lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som
innehåller regler om åtgärder som den som bedriver finansiell
verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att
förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering
av terrorism.
Lagen om straff för terroristbrott
I lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om
vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den
som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott
är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift
eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)
En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen
kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
	

 ▪	


injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller
befolkningsgrupp,
	

 ▪	

 otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
eller
	

 ▪	

 allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.
Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år,
eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst

två år och högst sex år.
Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
I lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet finns bestämmelser som innebär att ytterligare åtgärder
kan vidtas för att förebygga terrorism.
Lagen reglerar ett särskilt straffansvar för den som
	

 ▪	


i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker
förleda till särskilt allvarlig brottslighet (offentlig uppmaning),
	

 ▪	

 söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i den första
punkten, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig
brottslighet (rekrytering) eller
	

 ▪	

 meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning
eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga
eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för
särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller
tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, om
gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är
avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet
(utbildning).
Med särskilt allvarlig brottslighet menas bland annat terroristbrott och
sådan brottslighet som avses i vissa angivna internationella
överenskommelser.
Ansvar enligt lagen ska inte dömas ut om gärningen är att anse som

ringa. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt,
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall
I lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall finns bestämmelser som genomför FN:s
konvention om bekämpande av finansiering av terrorism.
Genom lagen görs det straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta
emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa ska användas eller
med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå
terroristbrott och andra allvarliga brott om syftet är att injaga skräck i
en befolkning eller befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller
en internationell organisation att göra eller avstå från att göra något.
Ansvar ska, på samma sätt som när det gäller brott enligt lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet , inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa.
Straffet är, liksom när det gäller brott enligt den nyss nämnda lagen,
fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex
månader och högst sex år.
Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism finns bestämmelser om administrativa åtgärder som syftar till
att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rör sig om
regler om kundkontroll samt gransknings- och rapporteringsskyldighet
vid misstänkta transaktioner. Enligt lagen är finansiella institut och
vissa andra verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera

misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen (Finanspolisen). En
sådan verksamhetsutövare ska också avstå från att utföra misstänkta
transaktioner. Syftet med handlingsreglerna är bland annat att
uppmärksamma brottsbekämpande myndigheter på misstänkta
transaktioner och att motverka att verksamhetsutövare medverkar vid
transaktioner som kan vara brottsliga. Det är Finansdepartementet som
ansvarar för den lagen.
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Åtalstillstånd
Regeringen fattar beslut i cirka 400 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,
ingripande mot svenskt fartyg,

	

 ▪	

 nåd i brottmål,
	

 ▪	

 omvandling av fängelse på livstid
	

 ▪	

 särskild utlänningskontroll,
	

 ▪	

 utlandsdömda
	

 ▪	

 utvisning på grund av brott, samt
	

 ▪	

 åtalstillstånd.
Brottmålsärenden av internationell karaktär är exempelvis
utlämningsärenden. Information om internationella ärenden finns
under rubriken Internationellt rättsligt samarbete.
	

 ▪	


Internationellt rättsligt samarbete

Relaterat
	

 	

Internationellt rättsligt samarbete

Stefan Attefall

Mål och prioriteringar för statlig förvaltning

Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet

Förvaltningspolitiken
Mål
Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det
förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt:

Statlig förvaltning (Till området för demokrati od)
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att genomföra regeringens politik inom olika
områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta för medborgare
och företag. Inom området finns även information om länsstyrelserna,
staten som arbetsgivare, staten som fastighetsägare och
begravningsverksamhet.
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Mål och prioriteringar
Insatser
Så fungerar det

	

 ▪	


En innovativ och samverkande statsförvaltning som är
rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och
tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges
utveckling och ett effektivt EU-arbete.
Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En
rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en
avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt.
En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med
välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och
välmående Sverige.
Myndigheter under regeringen förverkligar regeringens politik inom
många områden med stora skillnader.
Detta vill regeringen
Ständigt pågående utveckling och förnyelse av statsförvaltningen är en
förutsättning för att regeringens politik ska få genomslag inom alla
områden. Regeringen genomför hela tiden åtgärder utifrån den
inriktning 2010 års förvaltningspolitiska proposition slog fast.
Prioriteringar 2013
Fokusering på kärnverksamheten
De statliga myndigheterna ska utföra sina uppgifter med god kvalitet.
Uppdraget kräver tydligt fokus på kärnverksamheten, en förmåga till
ständig omställning och effektivisering.

En viktig del av en sådan effektivisering är att minska kostnaderna för
olika administrativa processer. För att öka effektiviteten och minska
statsförvaltningens administrationskostnader har en ny myndighet,
Statens servicecenter, inrättats under 2012.
Under 2013 fortsätter myndigheten sitt förnyelsearbete, bland annat
med inriktning mot att utveckla statens hantering av e-beställningar.
	

 ▪	

 Statens servicecenters webbplats
Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Det så kallade PSI-direktivet, om vidareutnyttjande av handlingar från
den offentliga förvaltningen, har genomförts i svensk rätt.
Förhandlingar om kommissionens förslag till ändringar i PSIdirektivet har pågått och slutförs under 2013.
Lokal service
Regeringen arbetar även under 2013 med att förbättra
förutsättningarna för myndigheternas utveckling av
medborgarkontakter, företagskontakter och service.
Lagen om samtjänst vid medborgarkontor skapar möjligheter för
myndigheter och kommuner att samverka i lokala servicekontor. Lokal
samverkan kring medborgarkontakter, som vissa myndigheter inlett,
kommer att utvidgas och fördjupas.
Stärkt utveckling av innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
Ett Nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
stöder och stimulerar innovations- och förändringsarbetet i offentlig
verksamhet. Rådet fokuserar på nya idéer för produktion av
välfärdstjänster och förbättringar av myndigheternas kvalitetsarbete.
Syftet är att nå betydande förbättringar för medborgare och företag
samt effektivisera befintliga processer.

	

 ▪	


Dir. 2011:42 Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i
offentlig verksamhet

Budget
Den statliga förvaltningspolitiken genomförs inom hela
statsförvaltning. Det finns inte någon specifik budget avsatt för
förvaltningspolitiken.
Staten som arbetsgivare
Mål
Regeringens mål för området Statliga arbetsgivarfrågor är en
samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens
finns för att nå verksamhetens mål.
Regeringen har angivit följande delmål för de statliga arbetsgivarna:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


	

 ▪	

	

 ▪	


Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara löneledande.
Andelen kvinnor på ledande befattningar i staten ska öka.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska.
Den etniska och kulturella mångfalden bland anställda i staten
ska öka på alla nivåer.
Arbetsmiljön i staten ska vara god.
De statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för
grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som
statstjänsteman.

Detta vill regeringen
	

 ▪	

 Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare.
	

 ▪	

 Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med
sin kompetensförsörjning.

	

 ▪	


Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning. Det
har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för
den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt
bemötande av allmänheten har också betydelse för förtroendet.

Prioriteringar 2013
Regeringen prioriterar 2013 arbetet med värdegrundsarbetet i staten.
Meningen är att stärka de anställdas kunskaper om och förståelse för
statsförvaltningens grundläggande värden och statstjänstemannens
roll.
Budget
Anslaget för arbetet med att stödja och utveckla värdegrunden i staten
uppgår till fem miljoner kronor årligen under fyra år från och med
2013.
Läs mer om Statliga arbetsgivarfrågor under utgiftsområde 2 i
Budgetpropositionen för 2013.
Länsstyrelserna
Mål
Det övergripande målet för länsstyrelserna är att länen ska utvecklas
genom att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas
till olika regionala förhållanden och förutsättningar. Målet gäller för
samtliga län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan stat och
kommun.
Detta vill regeringen
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta
sektorsövergripande och inom sina ansvarsområden samordna olika
samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Prioriteringar 2013
Korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och
bygglagen
Länsstyrelserna arbetar med att korta handläggningstiderna för
överklagade ärenden enligt PBL. Regeringen ökar 2013 resurserna till
länsstyrelsernas handläggning, preciserar gemensamma inriktningsmål
för handläggningstider och tillsätter en utredning som ska identifiera
och genomföra gemensamma processer och effektiviseringsåtgärder.
Vässad styrning och uppföljning av länsstyrelserna
Resultatindikatorer är ett verktyg för strategisk och resultatinriktad
styrning av länsstyrelserna verksamhet. Indikatorerna ska även kunna
skapa förutsättningar för en bättre resultatredovisning. Från och med
årsredovisningarna för 2012 ska länsstyrelserna kunna analysera
måluppfyllelsen utifrån gemensamma indikatorer.
Budget
Läs mer om Länsstyrelserna under utgiftsområde 1 i
Budgetpropositionen för 2013
Statlig fastighetsförvaltning
Mål
Målet för statens fastighetsförvaltning är en kostnadseffektiv statlig
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med rimligt risktagande
samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra
alternativ.
De fastighetsförvaltande myndigheterna har följande delmål:
Detta vill regeringen
Statens fastighetsförvaltning bör bland annat vara skild från brukandet
av lokaler och mark.

Statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt
marknadsmässigt avkastningskrav.
De fastigheter som av historiska eller andra skäl är olämpliga att föra
över till bolag bör läggas i en samordnad förvaltning i
myndighetsform.
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög
ekonomisk effektivitet uppnås.
Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och
brukaren långsiktig lämplig nivå.
Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och konkurrenskraftiga
lokaler, markområden och anläggningar.
Myndigheterna ska uppfattas som kompetenta och
serviceinriktade hyresvärdar.
Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden ska i tillämpliga
delar motsvara vad som gäller för andra stora
fastighetsförvaltare.

Prioriteringar 2013
Under 2013 fortsätter arbetet med två utredningar om statens
fastighetsbestånd.
Den ena av utredningarna förbereder för en omstrukturering av statens
bestånd av försvarsfastigheter som Fortifikationsverket idag förvaltar.
	

 ▪	


Dir 2012:6 Omstrukturering av statens bestånd av
försvarsfastigheter
Den andra utredningen går igenom statens bestånd av kulturfastigheter.
Utredningen kommer även att slå fast principer för när staten av
kulturhistoriska skäl kan förvalta fastigheter.

	

 ▪	


Dir. 2012:7 Omstrukturering av statens bestånd av vissa
kulturfastigheter

Budget
Läs mer om Statens fastighetsförvaltning under utgiftsområde 2 i
Budgetpropositionen för 2013
Begravningsverksamhet (Till området för sjukvård o d)
Mål
Det finns inte några specifika mål formulerade för
begravningsverksamheten.
Prioriteringar 2013
Regeringen har utsett en utredare som till halvårsskiftet 2013 ska se
över om lagstiftningen behöver ändras så att hanteringen av metaller
efter kremering blir mer miljövänlig.
Utredaren ska också analysera hur ansökningsförfarandet för och
prövningen av tillstånd till nya begängelsemetoder ska gå till.
	

 ▪	

 Dir. 2012:118 Begravningsfrågor
Budget
Det finns inte någon specifik budget avsatt för
begravningsverksamheten.
	

 ▪	


Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013

Insatser
	

 	

Har inte undermenyer
Värdegrund
	

 	

Förnyelsearbete
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Länsstyrelserna
	

 	

Fastigheter
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Begravningsverksamhet

	

 	


	

 	


Insatser inom statlig förvaltning
Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som
regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2010. Det senaste ligger
överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser
just nu.
	

 	


	

 	


Regeringen satsar på statsförvaltningens värdegrund
(september 2012)
Regeringen föreslår att värdegrundsarbetet inom staten får fem
miljoner kronor om året i fyra år. Pengarna ska användas till att
stödja och utveckla värdegrundsarbetet i den statliga
förvaltningen, till exempel genom utbildningar för
statsanställda. Läs mer om Statliga arbetsgivarfrågor under
utgiftsområde 2 i Budgetpropositionen för 2013.
Regeringens program för statsförvaltningens utveckling (april
2012)
Programmet En statsförvaltning i förnyelse konkretiserar
regeringens förvaltningspolitiska mål och inriktning samt
kommunicerar detta till statsförvaltningen. Den 19 april 2012
fastställde regeringen programmet.

	

 	


	

 	


	

 	


Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter
(januari 2012)
Torsdagen den 26 januari beslutade regeringen utreda statens
försvarsfastigheter. Utredningen ska lämna förslag på hur
staten ska förvalta sina försvarsfastigheter och vilka av dessa
staten inte längre behöver äga. Uppdraget ska redovisas senast
den 3 december 2012.
Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter
(januari 2012)
Torsdagen den 26 januari beslutade regeringen utreda statens
kulturfastigheter. Utredningen ska se på vilka fastigheter av
kulturhistoriskt värde staten bör äga. Uppdraget ska redovisas
senast den 3 december 2012.
Skrivelsen Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters
tjänsteexport (december 2011)
Torsdagen den 22 december beslutade regeringen om
skrivelsen Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters
tjänsteexport. Skrivelsen lämnades till Sveriges riksdag
torsdagen den 29 december.
Propositionen Några begravningsfrågor överlämnad till
riksdagen (december 2011)
Regeringen beslutade den 15 december om propositionen
Några begravningsfrågor. Propositionen lämnades till
riksdagen tisdagen den 20 december.
Uppdrag till Försäkringskassan att förbereda överföring av
verksamhet till Statens servicecenter (december 2011)
Regeringen beslutade den 8 december ge Försäkringskassan i
uppdrag att förbereda överföring av verksamhet inom
Försäkringskassans verksamhetsstöd till Statens servicecenter.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Uppdrag till några länsstyrelser att inordna prövning av
miljöfarlig verksamhet (december 2011)
Regeringen beslutade torsdagen den 1 december 2011 ge vissa
länsstyrelser i uppdrag att förbereda och genomföra
inordnandet av verksamhet som gäller prövning av ansökan om
tillstånd till mindre miljöfarlig verksamhet.
Proposition om ändring i länsstyrelsernas arbetsuppgifter
(november 2011)
Regeringen beslutade den 10 november om propositionen
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Förslaget innebär
bland annat att vissa av länsstyrelsernas arbetsuppgifter ska
utföras på sju istället för på 21 länsstyrelser.
Tilläggsdirektiv till utredningen Ett myndighetsgemensamt
servicecenter för en effektivare statlig administration, Fi
2010:08 (november 2011)
Regeringen ger utredaren för utredningen "Ett
myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig
administration" i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att
servicecentret ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juni
2012.
Gotland kan bli region (oktober 2011)
Regeringen beslutade torsdagen den 13 oktober om
propositionen Prop. 2011/12:21 Användning av beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun där
regeringen föreslår att lagen ändras så att Gotlands kommun får
använda uttrycken regionfullmäktige och regionstyrelse.
Ökade resurser till länsstyrelsernas kärnberedskap (september
2011)
För att säkra länsstyrelsernas roll i krishanteringssystemet och
lägga grund för ett fullgott säkerhetssystem föreslår regeringen

i budget 2012 att länsstyrelsernas arbete med kärnberedskap
permanent stärks med sex miljoner kronor från och med år
2012.
	

 	

Tre länsstyrelser får utökade resurser för arbete mot
penningtvätt (september 2011)
Regeringen föreslår i budget 2012 att länsstyrelserna i Skåne
län, Västra Götalands län och Stockholms län permanent får
ytterligare fem miljoner kronor för att arbeta med att motverka
penningtvätt.
	

 	

Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig
verksamhet (maj 2011)
Regeringen beslutade den 5 maj 2011 utse ett nationellt råd för
innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. Rådet ska stödja
och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig
verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för
medborgare och företag och effektivisering av befintliga
processer.
Ladda ner
	

 	

Informationsblad: Effektivitet i statsförvaltningen (pdf 187 kB)
	

 	

Informationsblad: Värdegrundsdelegationen främjar
förtroendet för staten (pdf 202 kB)

Så fungerar det

Statlig förvaltning i Sverige

	

 	


Statens myndigheter förverkligar riksdagens och regeringens beslut
inom ett stort antal områden. Den statliga förvaltningen ska vara
effektiv och rättssäker och till nytta för medborgare och företag.

	

 	


Har inte undermenyer
Statlig förvaltning
Har inte undermenyer
Begravningsverksamhet

"Så fungerar det" beskriver området i Sverige och samarbetet i EU och
övriga världen. Vi tar upp hur det styrs i form regler, strategier eller
handlingsplaner och vilka som är de grundläggande principerna. Du
hittar också ansvariga myndigheter eller organ.

Service och effektivitet i statsförvaltningens utveckling
Arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen utgår bland annat
från propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och
tillväxt och programmet En statsförvaltning i förnyelse. Programmet
stödjer myndigheternas chefer och medarbetare i utvecklingen av
service och effektivitet i verkens verksamheter och organisationer.
	

 ▪	


Prop.2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati,
delaktighet och tillväxt
	

 ▪	

 Promemoria: En statsförvaltning i förnyelse
Staten är en stor arbetsgivare
Regeringen lämnar stora delar av arbetsgivarpolitiken till
myndigheterna som tillsammans med Arbetsgivarverket utvecklar den
statliga arbetsgivarpolitiken. Myndigheterna är fria att själva utforma
organisation, arbetsprocesser, lönebildning och kompetensförsörjning
utifrån de krav verksamheten ställer.
	

 ▪	

 Arbetsgivarverkets webbplats
Chefsvillkor i staten
Regeringen anställer myndighetschefer. Lönen är individuell och sätts
i förhållande till befattningskraven och på myndighetschefens
kvalifikationer och erfarenheter.
Myndighetscheferna anställs på begränsad tid, vanligtvis i sex år, med
möjlighet till förlängning i tre år.

Verkscheferna kan inte sägas upp före anställningstidens slut. Men
regeringen kan flytta en myndighetschef till en annan anställning.
Vid utnämningar ska regeringen bara bedöma den som söker utifrån
dennes förtjänst och skicklighet. Regeringens utnämningspolitik ska
vara förutsägbar, öppen och spårbar.
Statlig tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen får statligt anställda statlig
tjänstepension.
Statliga tjänstepensioner och andra avtalsförsäkringar regleras främst
av kollektivavtal mellan de centrala parterna på det statliga
avtalsområdet.
Förordning (SFS 2003:55) avgångsförmåner för statlig
chefsanställning reglerar villkoren för statsråd och generaldirektörer
med flera chefer i statsförvaltningen.
Förordning (SFS 2003:56) tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning reglerar även tjänstepensionen för anställda inom främst
det statsunderstödda teater-, dans- och musikområdet samt vissa
utlandsskolor med mera.
	

 ▪	

 Förordning (2003:55) avgångsförmåner för arbetstagare med
statlig chefsanställning på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Förordning (2003:56) tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med ickestatlig anställning på riksdagens webbplats
Länsstyrelserna är regeringens företrädare i länet
Länsstyrelserna ansvarar i allmänhet för den statliga förvaltningen i
länet.

Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser i länet. Länsstyrelsen är regeringens företrädare
i länen.
Länsstyrelsen främjar länets utveckling, följer tillståndet i länet och
underrättar regeringen om sådant som det är viktigt för regeringen att
känna till. Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens mål
uppnås i länet.
	

 ▪	

 Länsstyrelsernas portal
	

 ▪	

 Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsarbete i vissa län på
riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Lagen (2002:34) om samverksnsorgan i länen på riksdagens
webbplats
Staten förvaltar fastigheter
Staten förvaltar fastigheter när det av försvarspolitiska,
kulturhistoriska eller andra skäl är lämpligt att staten är
fastighetsförvaltare. Exempel på sådana fastigheter är
regeringsbyggnader, länsresidens, ambassader, de kungliga slotten,
museer, teatrar, monument, försvarsfastigheter, markområden och
vissa fastigheter som har donerats till staten. Statens fastighetsverk och
Fortifikationsverket är de myndigheter som förvaltar statens
fastigheter.
	

 ▪	

 Fortifikationsverkets webbplats
	

 ▪	

 Statens fastighetsverks webbplats
Relaterat
	

 	

Myndigheter och bolag

Begravningsverksamheten i Sverige (Till området för sjukvård o
d)
Begravningsverksamhet är de uppgifter och tjänster samhället ansvarar
för i samband med begravningar. Begreppet omfattar exempelvis
förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.
Staten har grundläggande ansvar för att begravningsverksamheten
fungerar. Ansvaret omfattar alla som är folkbokförda i Sverige.
Svenska kyrkan är huvudman - utom i Stockholm och Tranås
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på de
flesta orter. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för
begravningsverksamheten.
För dem som inte tillhör något kristet trossamfund ska huvudmannen
tillhandahålla särskilda begravningsplatser.
Huvudmannen ansvarar för gravar och gravsättning
I begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla med ett
tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning
samt att sköta gravsättning och kremering.
Huvudmannen ska kunna anvisa och hålla med lokaler som lämpar sig
för begravningsceremoni.
Utanför begravningsverksamheten faller sådana tjänster som
anskaffande av kista och gravsten, annonsering, anordnande av
begravningsceremoni och minnesstund samt skötsel.
Begravningsverksamheten regleras på nationell nivå.
	

 ▪	

	

 ▪	


Begravningslag (1990:1144)
Begravningsförordning (1990:1147)

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Demokrati
	

 ◦	

 Bilda slagkraftiga regioner
	

 ◦	

 Brukare och patienter som aktiva medskapare
	

 ◦	

 Demokratiberedningens arbete
	

 ◦	

 Kommunal självstyrelse
	

 ◦	

 Lagar om folkomröstningar och folkinitiativ
	

 ◦	

 Medborgardialog
	

 ◦	

 Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
	

 ◦	

 Politiskt ledarskap
	

 ◦	

 Revision
	

 ◦	

 Samtalstonen i politiken
	

 ◦	

 Samverkan civilsamhället
	

 ◦	

 Fullmäktiges uppdrag och utveckling
	

 ◦	

 Val och valda
	

 ◦	

 Publikationer/nyhetsbrev demokrati och revision
	

 ◦	

 Seminarier och utbildning inom demokrati och revision
	

 ◦	

 Seminarier dokumentation demokrati och revision

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting

http://www.skl.se

http://www.skl.se

Juridik
	

 ◦	

 Kontakt
	

 ◦	

 Om vår service
	

 ◦	

 Arkiv- och dokumenthantering
	

 ◦	

 Civilrätt
	

 ◦	

 Hälso- och sjukvårdsjuridik
	

 ◦	

 Kommunalrätt
	

 ◦	

 Skatterätt
	

 ◦	

 Skoljuridik
	

 ◦	

 Socialrätt, LSS och assistansersättning
	

 ◦	

 Tjänstedirektivet
	

 ◦	

 Upphandling och konkurrens
	

 ◦	

 Vårdnadsbidraget
	

 ◦	

 Överförmyndarjuridik
	

 ◦	

 Medverkan i statliga utredningar
	

 ◦	

 Korruption
	

 ◦	

 Publikationer
	

 ◦	

 Kurser och konferenser hösten 2013 och våren 2014

Ledarskap
	

 ◦	

 Chefsförsörjning
	

 ◦	

 Forsknings- och utvecklingsprojekt
	

 ◦	

 Leda för Resultat
	

 ◦	

 Politiskt ledarskap
	

 ◦	

 Rektor, möjligheternas chefsjobb
	

 ◦	

 Toppledarprogrammet
	

 ◦	

 Ungt Ledarskap
Ledning och styrning
	

 ◦	

 Helhet och samordning
	

 ◦	

 Intern styrning och kontroll
	

 ◦	

 Kommunal och regional samhällsorganisation
	

 ◦	

 Organisationskultur och värderingar
	

 ◦	

 Kvalitet och Resultat
	

 ◦	

 Mål och uppdrag
	

 ◦	

 Publikationer/nyhetsbrev ledning och styrning
	

 ◦	

 Seminarier och utbildning ledning och styrning
	

 ◦	

 Seminarier dokumentation ledning och styrning
Konkurrens och valfrihet
	

 ◦	

 Konkurrens och upphandling
	

 ◦	

 Organisations- och driftformer
	

 ◦	

 Prioriterad fråga 2013 - Kvalitetssäkrad välfärd
	

 ◦	

 Samverkan mellan offentliga och privata utförare
	

 ◦	

 Uppföljningssystem och rutiner

	

 ◦	

 Valfrihet i kommuner
	

 ◦	

 Vårdval i landsting och regioner
	

 ◦	

 Publikationer/nyhetsbrev konkurrens och valfrihet
	

 ◦	

 Seminarier och kurser konkurrens och valfrihet
	

 ◦	

 Seminarier dokumentation konkurrens och valfrihet
Statistik
◦	

 Statistik Befolkning
◦
Statistik Ekonomi
◦
Statistik Hälso- & sjukvård
◦
Statistik Kommunikation
◦
Statistik Kultur och fritid
◦
Statistik Läkemedel
◦
Statistik Omsorg
◦
Statistik Personal
◦
Statistik Utbildning
◦
Statistik Övrigt
◦
Jämförelser & nyckeltal
◦
Databaser
◦
Om statistiken
◦
Publikationer – statistik
◦
Statistikinsamling
◦
Länkar – statistik
◦
Kontakt – statistiksektionen
Öppna jämförelser
	

 ◦	

 Om Öppna jämförelser
	

 ◦	

 Folkhälsa
	

 ◦	

 Företagsklimat

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Grundskola
Gymnasieskola
Hälso- och sjukvård
Läkemedel
Socialtjänst
Trygghet och säkerhet
Kontakt

Försvar

(Försvarsminister )

Karin Enström
Försvarsminister
Försvarsdepartementet

"Vi befinner oss i början av en omfattande och nödvändig
försvarsreform. Syftet är att skapa ett modernt försvar som är redo att
användas. Vi ska kunna försvara Sverige mot de hot som finns i vår
omvärld idag. Försvarsmakten ska också kunna anpassas efter nya hot
i en förändrad omvärld."
"Kvalificerad personal, välövade förband, förmåga att ge och ta stöd,
ändamålsenlig utrustning och ett professionellt ledarskap är avgörande
för att kunna hantera dagens och framtidens insatsmiljöer."
"Ett tryggt samhälle handlar också om att få landets samlade resurser
att verka på ett så effektivt sätt som möjligt. Om att förebygga, motstå
och hantera allvarliga olyckor och kriser."
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Statssekreterare Carl von der Esch

Ansvarsområden
	

 ▪	

 Försvar, skydd och säkerhet

Försvar, skydd och säkerhet
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Krisberedskap
Militära försvaret
Fredsfrämjande insatser
Nordiskt samarbete
Europas försvarspolitik
Har inte undermenyer
Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Har inte undermenyer
Kvinnor i konfliktområden
Har inte undermenyer
Folkrätt: krigets lagar
Har inte undermenyer
Underrättelsefrågor

Försvar
Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att kunna försvara landet, men
också bidra till stabilitet i omvärlden. Det kräver ett försvar som är
anpassat till dagens hotbild och det snabba händelseförlopp med vilket
konflikter uppstår och avgörs.
	

 ▪	

 Militära försvaret
	

 ▪	

 Fredsfrämjande insatser
	

 ▪	

 Europas försvarspolitik
	

 ▪	

 Nordiskt samarbete
Skydd-

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

 ▪	

 Krisberedskap
Säkerhet
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer.
	

 ▪	

 Sveriges säkerhetspolitik
	

 ▪	

 EU som stark global aktör för fred och tillväxt
	

 ▪	

 Underrättelsefrågor
Aktuellt om Försvar, skydd och säkerhet
	

 ▪	

 Pressmeddelande, Utrikesdepartementet, 4 december 2013
Bildt talar säkerhetspolitik på Krigsvetenskapsakademien
	

 ▪	

 Pressmeddelande, Försvarsdepartementet, 3 december 2013
Karin Enström reser till Helsingfors
	

 ▪	

 Pressmeddelande, Försvarsdepartementet, 29 november 2013
Ny ordförande för Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten utsedd
	

 ▪	

 Pressmeddelande, Försvarsdepartementet, 28 november 2013
Regeringen har beslutat om svenskt bidrag till Nato Response
Force 2014-2015.
	

 ▪	

 Pressmeddelande, Försvarsdepartementet, 28 november 2013
Försvarsministern medverkar vid medaljceremoni i Skövde
	

 ▪	

 Pressavdelning

Senaste publikationer
	

 ▪	

 Kommittédirektiv, 2 december 2013
Strategi och mål för hantering och överföring av information i
elektroniska kommunikationsnät och it-system
	

 ▪	

 Proposition, 7 november 2013
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos
utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
	

 ▪	

 Kommittédirektiv, 24 oktober 2013
Försvarsmaktens personalförsörjning
	

 ▪	

 Alla publikationer
Försvarsdepartementet
	

 	

Har inte undermenyer
Försvarsberedningen
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Ansvarsområden
	

 	

Organisation
	

 	

Budget och mål
	

 	

Har inte undermenyer
Myndigheter
	

 	

Har inte undermenyer
Nämnder, delegationer och stiftelser
	

 	

Arbetet i EU
	

 	

Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 	

Reportage
	

 	

Utredningar
	

 	

Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 	

Har inte undermenyer
Regelförenkling för företag

Försvarsberedningen
Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen
och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att
nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges säkerhets- och
försvarspolitik ska utformas. Ordförande är Cecilia Widegren, moderat
riksdagsledamot från Skaraborg, Försvarsutskottets vice ordförande
tillika alliansgruppledare.
Efter 2015 kommer det finnas behov av ett nytt försvarspolitiskt
inriktningsbeslut. Som en viktig del i detta har försvarsberedningen
den 31 maj 2013 lämnat en säkerhetspolitisk rapport med en
omvärldsanalys till försvarsministern. I denna har
Försvarsberedningen analyserat viktigare förändringar i den
internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner.
Försvarsberedningen redovisade också sin bedömning av den
säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser
för svensk försvars- och säkerhetspolitik.
Försvarsberedningens offentliga hearing om militär förmågeutveckling
27 november 09.00
Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera
Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.
	

 ▪	

 Fler filmer
Försvarsberedningens offentliga hearing om militär
förmågeutveckling 27 november 2013, 9.0
	

 ▪	

Försvarsminister Karin Enström ISAF-försvarsministermöte på
NATO-högkvarteret 23 oktober 2013
	

 	


Carl Bildt welcomes participants and the public to SIF2013
Minister for Foreign Affairs, Carl Bildt 21 maj 2013

Pressträff: Översyn av samhällets alarmeringstjänst
Förvarsminister Karin Enström och Marie Hafström, särskild
utredare 29 april 2013
Till filmarkivet
Nytt uppdrag till Försvarsberedningen
Den 11 juli 2013 gavs Försvarsberedningen nya anvisningar. En
försvarspolitisk rapport ska lämnas till försvarsministern senast den 31
mars 2014. Med utgångspunkt i försvarsberedningens utlåtanden kan
regeringen utforma sina förslag till riksdagen.
Av anvisningarna för den försvarspolitiska rapporten framgår att
Försvarsberedningen ska:
Med utgångspunkt i Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport,
Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013: 33), analysera det svenska
försvaret och lämna förslag för perioden efter 2015. Förslagen ska
fullfölja den inriktning för försvaret som lades fast av riksdagen 2009.
Det inkluderar bland annat en insatsorganisation med omedelbart
gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade,
resurssatta och övade för sina uppgifter. Förslagen ska beakta
förmågeutvecklingen i omvärlden och eventuella konsekvenser för
insatsorganisationen samt förhålla sig till utvecklingen av de
samarbeten som Sverige deltar i. Vidare ska behov av justeringar inom
personalförsörjningssystemet övervägas.
Analyser och förslag till inriktning ska lämnas för det civila försvaret.
Försvarsmaktens behov av stöd från civila verksamheter, vid höjd
beredskap och krig, ska inkluderas.

Med utgångspunkt i ansvarsprincipen och i enlighet med de principer
som läggs fast i propositionen Ett användbart försvar (prop.
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr 2008/09:292) ska dessutom
Försvarsmaktens förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor
och fredstida krissituationer analyseras.

Vidare ska beredningen analysera viktigare förändringar som sker. Om
beredningen bedömer det nödvändigt ska den lämna förslag till
ändringar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Beredningen har
även till uppgift att bidra till den allmänna debatten genom att bland
annat publicera rapporter och arrangera seminarier.

Vidare ska Försvarsberedningen redovisa konsekvenser av förslag
inklusive bedömda kostnader och möjliga effektiviseringar och
rationaliseringar i syfte att möta eventuella ökade kostnader.
	

 ▪	

 Anvisningar för Försvarsberedningens fortsatta arbete

Riksdagsledamöter
Experter/Sakkunniga
FöB sekretariat
Cecilia Widegren (M)
Peter Bringle, Ju
Åkesson
Peter Hultqvist (S)
Eva Hagwall, Fi
Åsa Anclair
Urban Ahlin (S)
Ola Hedin, Fö
Robert Ihrfors
Åsa Lindestam (S)
Torbjörn Sohlström, UD
Tor-Björn Åstrand
Hans Wallmark (M)
Fredrik Wetterqvist, UD
Sabina Österlund
Sofia Arkelsten (M)
Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten
Peter Rådberg (MP)
Nils Svartz, MSB
Allan Widman (FP)
Staffan Danielsson (C)
Torbjörn Björlund (V)

Vägval i en globaliserad värld
Fredagen den 31 maj 2013 överlämnade Försvarsberedningen sin
säkerhetspolitiska rapport "Vägval i en globaliserad värld" (DS
2013:33) till försvarsminister Karin Enström. I rapporten redovisar
Försvarsberedningen sin syn på utvecklingen och förändringarna i
omvärlden samt dess konsekvenser för svensk försvars- och
säkerhetspolitik.
.	

▪	

Rapport: Vägval i en globaliserad värld
Om försvarsberedningen
I beredningen ingår förutom representanter från riksdagspartierna även
sakkunniga från Regeringskansliet och myndigheter.
Beredningen leds från Försvarsdepartementet och där finns det också
ett sekretariat som stödjer utredningsarbetet.
Försvarsberedningens uppgift är främst att fortlöpande följa den
säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och därvid såväl bedöma
hot och risker som det internationella säkerhets- och
försvarssamarbetets utveckling.

Mikael Oscarsson (KD)
Mikael Jansson (SD)

Pressbilder
	

 ▪	

 Pressbild: Försvarsberedningen överlämnar säkerhetspolitisk
rapport
	

 ▪	

 Pressbild: Cecilia Widegren överlämnar Försvarsberedningens
rapport till försvarsmininster Karin Enström
Kontakt
Tommy Åkesson, huvudsekreterare
Tel. 08-405 91 45
E-post: förnamn.efternamn@regeringskansliet.se
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Pressmeddelande: Försvarsberedningen har presenterat sin
säkerhetspolitiska rapport "Vägval i en globaliserad värld"
Ladda ner
	

 	

Anvisningar för försvarsberedningens fortsatta arbete (pdf 77
kB)
	

 	

Informationsblad om Försvarsberedningen (pdf 370 kB)
Externa länkar
	

 	

Webbsändning: Presentationen av Försvarsberedningens
säkerhetspolitiska rapport på Folk och försvars webbplats

Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga
politikområden:Försvar och samhällets krisberedskap.
De är båda omfattande och rymmer många olika verksamhetsområden.
Försvarsdepartementets ansvar är att bistå regeringen i såväl
utformandet som förverkligandet av de politiska besluten inom
ovanstående områden. Nedan finns en presentation som ger en
översiktlig bild av vad försvar och samhällets krisberedskap
inbegriper.
	

 	

Krisberedskap (Till området för sjukvård och räddningstjänst)
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de
strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna förebygga
och hantera krissituationer. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att
förebygga hot och risker samt förberedelser som ska stärka
krisberedskapsförmågan.
	

 	

Skydd mot olyckor (Till sjukvård och räddningstjänst)
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och 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. Skydd mot olyckor är
ett område som främst syftar till att förebygga och hantera vardagens
olyckor. De olika räddningstjänsterna är här den viktigast aktören.
	

 	

Militära försvaret
Försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten
och de så kallade stödmyndigheterna, dvs. Rekryteringsmyndigheten,
Materielverket, Försvarsexportmyndigheten och Försvarets
forskningsinstitut.
	

 	

Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och ska
därigenom ha en ändamålsenlig organisation som klarar den uppgiften.
Det innebär bland annat:
- rekrytering av soldater och sjömän,

- adekvat utbildning till rekryter och officerare
- upprätthållandet av en bred försvarsförmåga, (armén, marinen och
flygvapnet, men också underrättelsekapacitet m.m.)
	

 	

Försvarsmakten ska också ha beredskap och förmåga att kunna
genomföra internationella insatser. Försvarspolitiken sträcker sig även
utanför vårt lands gränser och syftar till att kunna bistå andra länder i
sin kamp för fred och stabilitet.
	

 	

Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer. I enlighet med denna doktrin deltar Sverige
aktivt i olika internationella samarbeten inom försvarsområdet. Vi står
fortfarande utanför Nato men samarbetar istället i det Nato-relaterade
Partnerskap för fred, PFF. Inom EU finns den gemensamma säkerhetsoch försvarspolitiken, GSFP, som stipulerar försvarssamarbetet mellan
EU-länderna.
Sverige är också mycket engagerat i det nordiska försvarssamarbetet
(Nordefco), där Norden utvecklat ett djupt samarbete för att stärka
såväl den nationella som den nordiska säkerheten. Detta samarbete
inkluderar i vissa delar även Baltikum.
	

 	

Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste uppgifterna
inom det svenska försvaret. Genom internationella fredsfrämjande och
humanitära insatser bidrar vi till en säkrare omvärld.
	

 	

Fredsfrämjande insatser
Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar
ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred, och säkerhet
och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling.
Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser handlar i förlängningen
också om att främja vår nationella säkerhet och svenska intressen:
Ökad säkerhet i vår omvärld ökar även säkerheten på hemmaplan.

	

 	

Nordiskt försvarssamarbete
De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl
fungerande samarbete på försvars- och krisberedskapsområdet.
Samarbetet är byggt på ett ömsesidigt förtroende, vilket gör det unikt
och tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras. De nordiska
länderna är överens om att vi har mycket att vinna genom
erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar och gemensamt
agerande.
	

 	

Kvinnor i konfliktområden
I krigsregioner har mannen av tradition en särställning och kvinnans
rättigheter och betydelse för stabilitet i ett land förbises. År 2000
upprättade därför FN "Resolution 1325". Den angriper problemet och
kräver att kvinnors situation i konflikter ska beaktas särskilt och att de
involveras i arbetet med att skapa fred och återuppbygga landet.
	

 	

Europas försvarspolitik
EU har sedan 2001 en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Den
syftar till att utveckla unionens förmåga att förebygga och hantera
kriser och konflikter utanför EU:s gränser. Detta görs via
gemensamma miltära insatser men också civila humanitära
räddningsinsatser.
	

 	

Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av den
internationella humanitära rättens regler i Sverige, det vill säga den del
av folkrätten som är tillämplig vid väpnad konflikt. 	

	

	

 	

Underrättelsefrågor
Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk säkerhets, utrikes- och
försvarspolitik. Underrättelsetjänsten bidrar till att stärka Sveriges
långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår
försvarspolitiska förmåga.
RelateratFörsvar, skydd och säkerhet

Organisation

samordning av arbetet i departementet.

	

 	


Expeditionschef
Expeditionschefen är departementets högste chefstjänsteman och ser
till att Försvarsdepartementets ärenden handläggs på ett korrekt sätt.
Expeditionschefen svarar även för underrättelse-och beredskapsfrågor
samt krishantering inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.
Expeditionschefen har också ansvaret för administrationen.

Har inte undermenyer
Enheter
Försvarsdepartementets organisation
Försvarsdepartementet har funnits i sin nuvarande form sedan 1920.
På Försvarsdepartementet arbetar cirka 170 personer och tjänsterna är
många: politiskt sakkunniga, handläggare, informatörer, assistenter,
militärrådgivare med flera.
Försvarsminister
Försvarsminister Karin Enström är statsråd och chef för
Försvarsdepartementet.
Politisk ledning
Närmast statsrådet finns statssekreteraren som leder det operativa
arbetet genom att ha den löpande kontakten och regelbundna
avstämningar med enheterna.
I den politiska ledningen sitter också två politiskt sakkunniga med
uppgift att stödja statsrådet.
Statsrådet har också en pressekreterare som sköter kontakten med
media.
Statsråd och politiskt anställda lämnar, till skillnad från övriga
tjänstemän i Regeringskansliet, sina poster vid ett regeringsskifte.
Chefstjänstemän
I Försvarsdepartementet finns 3 chefstjänstemän. De är
statssekreteraren, expeditionschefen och rättschefen. Statssekreteraren
tillhör den politiska staben, medan expeditionschefen och rättschefen
är opolitiskt tillsatta tjänstemän.
De opolitiska tjänstemännen biträder statssekreteraren i ledning och

Rättschef
Rättschefen svarar för utarbetandet av förslag till lagrådsremisser,
lagpropositioner och annat författningsarbete.
Enheter
Departementets löpande arbete sköts inom de olika enheterna. Chefen
för en enhet har titeln departementsråd. Enheterna handlägger
ärendena som regeringen ska fatta beslut om på de veckovisa
regeringssammanträdena. Enheterna sköter också styrningen av
departementets myndigheter och följer upp verksamheten, även
ekonomiskt.
Internationellt
Försvarsdepartementet har även specialattachéer som är placerade vid
Sveriges EU-representation i Bryssel, Nato-delegationen i Bryssel och
Sveriges FN-representation i New York.
Relaterat
	

 	

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet

Budget och mål
	

 	

Har inte undermenyer
Försvarsmaktens personalförsörjning
	

 	

Har inte undermenyer
Försvaret
	

 	

Har inte undermenyer
Materielförsörjningen
	

 	

Har inte undermenyer
Samhällets krisberedskap
	

 	

Har inte undermenyer
Ekonomisk statistik
Budget för Försvarsdepartementets ansvarsområde
Den del av budgetpropositionen som rör Försvarsdepartementets
område ligger under utgiftsområde 6 och benämns Försvar och
Samhällets krisberedskap. Vilka förslag som försvarsministern och
regeringen lägger inom området, kan du läsa om här och i flikarna till
vänster.
Regeringen satsar på förbandsverksamheten
Regeringen och försvarsminister Karin Enström vill tillföra
Försvarsmakten 1,4 miljarder över fyra år. Syftet med höjningen är att
stärka Sveriges försvarsförmåga. Efter tillskottet på 1,4 miljarder,
kvarstår anslagshöjningen på en halv miljard över dagens nivå.
Anslaget till förbandsverksamheten ökas med 200 miljoner kronor för
2014, 300 miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 och 500
miljoner kronor 2017.
Dessa satsningar görs för att förstärka Försvarsmaktens möjligheter att
rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande soldater och
officerare och för att öka övningsverksamheten.

Försvarsmakten ska vara utformad och dimensionerad för att kunna
försvara Sverige och främja svenska intressen, men också kunna
utvecklas för att möta nya hot i händelse av ett förändrat omvärldsläge.
Den viktigaste uppgiften för Försvarsmakten 2014 är att fullfölja
omställningen till ett insatsförsvar med förband som är tillgängliga för
att snabbt kunna vara operativa.
Regeringen föreslår också en överföring om 300 miljoner kronor från
anslaget "Försvarsmaktens insatser internationellt" till anslaget
"Förbandsverksamhet och beredskap" från och med 2014.
Samtidigt förs 44 miljoner kronor för finansiering av SSR-insatser
(säkerhetssektorreform) från "Förbandsverksamhet och beredskap" till
"Försvarsmaktens insatser internationellt". Överföringarna är av
budgetteknisk karaktär och påverkar inte verksamheten. Förslaget
innebär att anslaget "Förbandsverksamhet och beredskap" ökar med
256 mnkr.
Relaterat
	

 	

Budgetproposition 2014 utgiftsområde 6 försvar och
samhällets krisberedskap
	

 	

Pressmeddelande 2013:Fortsatta satsningar på
förbandsverksamheten
	

 	

Finanspolitik och statens budget
	

 	

BP2014 Budgetpropositionen
	

 	

Inriktningsproposition: Ett användbart försvar
	

 	

Prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik
	

 	

Tidigare budgetpropositioner
	

 	

Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet
Ladda ner
	

 	

Budgetpropositionen Försvarsdepartementet (pdf 1,2 MB)
	

 	

Bilaga: Försvarsmaktens personalförsörjning (pdf 575 kB)

Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns
Försvarsdepartementet myndigheter.
	

 	


	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra
utformningen och upphandlingen av ny materiel, där
produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag
av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiska arbete.
FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och
komplexa materielsystem som mindre system och
delkomponenter där det är av försvars- och säkerhetspolitiskt

	

 	


	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


intresse. Det innebär ett stöd till både större
försvarsindustriföretag och små- och medelstora företag,
utifrån ett regionalt perspektiv.
Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda
svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder.
Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga
exportkontrollen.
Besöksadress: Östermalmsgatan 87
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300
Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att:
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på
vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet,
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter
och nationella intressen i områden utanför detta och
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället
och andra myndigheter vid behov.
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt
Signalspaningsnämnden. Domstolen ska pröva frågor om
tillstånd till signalspaning enligt lagen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka enligt lagen
om försvarsunderrättelsedomstol.
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097

	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


164 25 KISTA
Tel:08-55504500
Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad
gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust.
Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl
nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret
avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från
vardagens olyckor till stora katastrofer.
Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte
över andra aktörers ansvar.
MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk)
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem
som sökt till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra
andra uppdrag för Försvarsmaktens räkning.
Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar
bland annat polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor
i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen
utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med
spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i
militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska
kontrollera de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att
SIUN på begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt
skett i samband med signalspaning.

	

 	

	

 	


	

 	


BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning,
metod- och teknikutveckling samt utredningar för
totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

Relaterat
	

 	

Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	

 	

Statsliggaren (på ESV:s webbplats) - innehåller
myndigheternas regleringsbrev

Nämnder, delegationer och stiftelser
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapenprojekt ur
en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av
Försvarsdepartementet, består av högst åtta ledamöter från
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskar förslag till försvarsuppfinningar.
c/o Patent- och registreringsverket. Postadress: Box 5055
104 42 Stockholm
Tfn: 08-782 25 00
Rikshemvärnsrådet (RiksHvr)
Rådet verkar för att medel anskaffas för utgifter som inte kan bekostas
av statsmedel och yttrar sig i frågor som hänskjuter till
rikshemvärnstinget eller till nämnden.
Lidingövägen 28. Postadress: 107 85 Stockholm
Tfn: 08-788 75 00
Riksvärderingsnämnden
c/o Björn Jansson, Svärdsliljevägen 35, 165 77 Hässelby
Tfn: 08-38 85 21
Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humanitära
rätten.

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden.
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.

Försvarsdepartementets utredningar
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver därför en särskilt grundlig genomgång innan en proposition
kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut. I sådana
sammanhang kan regeringen tillsätta en särskild utredare eller en
kommitté som ska utreda frågan.
Kommittédirektivet styr utredningsarbetet
I samband med att regeringen tillsätter en offentlig utredning lämnar
den ett så kallat kommittédirektiv till utredaren eller ordföranden i
kommittén. Kommittédirektiv innehåller riktlinjer för
utredningsarbetet och publiceras fortlöpande i Regeringskansliets
rättsdatabaser.
Information om aktuella utredningar och kommittéer
Alla pågående utredningar har ett nummer baserat på det år då
kommittén tillsattes och av vilket departement - till exempel Fö
2007:07. Normalt arbetar ungefär 200 utredningar samtidigt.
Information om aktuella utredningar finns på webbplatsen för Statens
offentliga utredningar. Frågor om en pågående utredning besvaras av
ansvarig kommitté eller det departement som kommittén hör till.
På Statens offentliga utredningars webbplats finns även länkar till
avslutade utredningars webbplatser.
Relaterat
	

 	

Statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Pågående utredningar
	

 	

Avslutade utredningar

Regelförenkling på Försvarsdepartementet
För att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag
har regeringen haft ett ambitiöst regelförenklingsprogram med högt
ställda mål.
Tolv departement och 39 myndigheter har haft regeringens uppdrag att
ta fram underlag för regeringens handlingsplan för
regelförenklingsarbetet. Här redovisas det arbete som bedrivits i
Regeringskansliet och på myndigheter fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren
2010 inom ramen för det fjärde förenklingsuppdraget
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB står för merparten av förenklingsarbetet inom departementets
ansvarsområde.
Inriktningen för regelförenklingsarbetet 2007-2010 omfattar åtgärder
inom fem områden; regelstruktur, utbildning, samråd, språkgranskning
och uppföljning. Arbete med att påverka och genomföra EG-direktiv
har haft hög prioritet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har lämnat stöd till både företag och tillsynsmyndigheter för att ensa
tolkningar av vissa bestämmelser då företag uttryckt irritation över
olika tolkningar av bestämmelser vid tillsyn.
Bland insatser som genomförts under perioden kan nämnas att
Allmänna råd (SÄIFS 1997:8) om hantering av brandfarliga vätskor
och gaser vid bensinstationer har upphävts och ersatts med en
handbok. Handboken, som publiceras elektroniskt, har tagits fram efter
samråd med Svenska Petroleum Institutet. Åtgärden innebär en
minskning av företagens administrativa kostnader med drygt 70
miljoner kr för produktområdet.
Sammantaget har det regelförenklingsarbetet som bedrivits inom
Försvarsdepartementets område under perioden bidragit till
regeringens mål för att skapa en märkbar förändring i företagens
vardag.
Relaterat Skrivelse: Regelförenklingsarbetet 2006-2010
Ladda nerFörsvarsdepartementets och dess myndigheters
regelförenklingsarbete (pdf 205 kB)
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Forskning
Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att kunna försvara landet, men
också bidra till stabilitet i omvärlden. Det kräver ett försvar som är
anpassat till dagens hotbild och det snabba händelseförlopp med vilket
konflikter uppstår och avgörs. Det kräver ett användbart och
tillgängligt insatsförsvar. Därför går det svenska försvaret mot en ny
inriktning och blir ett insatsförsvar.
I propositionen "Ett användbart försvar" (2008/09:140), som antogs av
riksdagen år 2009, lade regeringen den principiella inriktningen för
arbetet med att uppnå ett mer användbart och tillgängligt försvar. Ett
försvar som till skillnad från den gamla modellen omedelbart kan
sättas in, varhelst det behövs.
Bakgrunden till omdaningen av vårt försvar är att det gamla
invasionsförsvaret inte uppfyller de krav på tillgänglighet som dagens
säkerhetspolitik kräver.
Enligt den säkerhetspolitiska analysen bedöms invasionshotet mot
Sverige från främmande makt som osannolikt inom överskådlig tid.
Ändå är det just invasionshotet som vårt gamla försvar organiserats

utifrån. Detta försvar som tjänat oss väl i en annan tid behöver därför
stöpas om för att i ny form ta sig an dagens utmaningar.

man sätter ihop särskilda förband för utlandsuppdrag. Förband som
efter insats i exempelvis Kososvo eller Afghanistan monteras ned.

Sverige ser i sin säkerhetspolitik en stark koppling till omvärldens
säkerhet och skeenden, därför läggs tonvikten vid vårt samarbete med
andra. Samverkan inom Norden liksom i EU, Nato och FN är således
en central del i vår säkerhetspolitik.

Insatsförsvaret innebär ett försvar där förbanden byggs upp permanent.
Soldater och officerare utbildas, övas och gör insatser tillsammans
under flera år, vilket gör dem till en sammansvetsad enhet. Därigenom
tillvaratas kompetens och de värdefulla erfarenheterna på ett sätt som
gör förbandet till en spjutspets.

Försvarssamarbeten över landsgränser och i politiska organisationer är
den bästa garanten för bibehållen fred och säkerhet i vårt land.
Följaktligen deltar Sverige i internationella insatser runtom i världen,
då ökad stabilitet långt borta också ökar chansen till bevarad fred här
hemma.
Strukturomvandlingen pågår
Försvarsmakten och de så kallade stödmyndigheterna genomför nu ett
omfattande förändringsarbete, där organisationen ges en helt ny grund
och struktur.
Planen är att insatsförsvaret ska vara sjösatt till år 2019.
Den kanske största förändringen är att vårt försvar nu helt och hållet
består av frivilliga soldater och sjömän.
Värnplikten avskaffades (i fredstid) år 2010 som ett led i att göra
försvaret tillgängligt och användbart.
Värnplikten gällde bara i Sverige, vilket betydde att användbarheten
hos dem som utbildades vid våra regementen blev begränsad. De som
ville gå vidare inom försvaret och kanske göra utlandstjänst var
tvungen söka sig vidare och genomgå ny prövning.
I insatsförsvaret får Sverige istället förband som redan i
utbildningsfasen består av motiverad personal, som valt att gå in i
Försvarsmakten och därmed också valt att göra insats.
Det här innebär också att Försvarsmakten kunnat överge systemet med
två organisationer, en där man utbildar värnpliktiga och en annan där

Hur ser då det nya försvaret ut?
Det nya försvaret bygger på en insatsorganisation som består av
stående förband och kontraktsförband. Hemvärnet är en viktig del med
sina nyinrättade nationella skyddsstyrkor.
Sammanlagt ska försvaret bestå av cirka 50 000 personer, varav 5000
är civilanställda.
Soldater, sjömän samt officerare som bemannar de stående och
kontraktsförbanden uppgår till cirka 28 000 personer. Hemvärnet får
cirka 5000 soldater och de nationella skyddsstyrkorna, som fokuseras
till insatser i Sverige bildar ett manskap på cirka 17 000 soldater.
De stående förbanden, som främst bemannas av personal som tjänstgör
på heltid, står i ständig beredskap. Det gör dem direkt tillgängliga för
snabba insatser i Sverige samt i och utanför närområdet. Den här delen
av personalen består av två kategorier:
- officerare som är tillsvidareanställda och
- gruppbefäl, soldater och sjömän som anställs på heltid under en
period på högst 12 år.
I kontraktsförbanden är majoriteten av personalen tjänstgörande på
deltid, och har sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten
(ett civilt jobb eller studier). De har tjänstgöringsskyldighet för
utbildning, övning och insats. Innan en insats rycker de in cirka tre
månader i förväg för samövning.

Insatsförsvaret ska bestå av:
Stående förband (heltid) = 16 000 personer
Varav 7000 är gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS)
Varav 4000 är officerare
varav 5000 är specialistofficerare
Kontraktsförband (deltid) = 12 000 personer
Varav 9000 är GSS
varav 640 är officerare
varav 2000 är specialistofficerare
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Fact sheet: A functional defence

Mål och uppgifter
Målet för det militära försvaret är att enskilt och tillsammans med
andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.
Detta ska ske genom att:
	

 ▪	

 Hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och
nationella intressen
	

 ▪	

	

 ▪	

 Förebygga och hantera konflikter och krig
	

 ▪	

 Skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till
civila myndigheter.
Försvarsmakten ska, enskilt och tillsammans med andra myndigheter,
länder och organisationer, lösa följande uppgifter:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på
vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet.
Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och
i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och
nationella intressen i områden utanför detta.
Med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället
och andra myndigheter vid behov.

Insatsorganisation - försvarsgrenar
Hur kommer de olika försvarsgrenarna att organiseras i det nya
insatsförsvaret? De största förändringarna görs inom armén men även
flygvapnet och marinen får förnyad struktur.
Armén
Arméstridskrafterna ska bestå av stående förband och
kontraktsförband. Endast en mindre andel av soldaterna ska vara
heltidsanställda.

Flygstridskrafterna ska huvudsakligen utveckla förmåga att verka i
vårt närområde. Vidare ska de kunna delta i flyginsatser tillsammans
med andra länder, i Sverige samt i och utanför närområdet.
Flygstridskrafterna ska därför till största del bestå av stående förband.
JAS och helikoptrar
På materielsidan kommer Försvarsmakten att förfoga över cirka 100
JAS 39 C/D i fyra divisioner. Därutöver utvecklas
helikopterbataljonens förmåga gradvis genom införandet av nya
helikoptrar.

Arméstridskrafterna ska till största del kunna organiseras i
bataljonsstridsgrupper (sju stycken). En bataljonsstridsgrupp sätts
samman kring en manöverbataljon, som utgör kärnan i ett förband.
Utifrån aktuella behov och uppgifter byggs manöverbatajonen på med
olika delar ur andra förband, till exempel med artilleri-, ingenjör-, eller
luftvärnsenheter. Även marin- och flygstridskrafterna ska kunna
förstärka bataljonen vid behov, exempelvis för understöd och
transporter.

Marinen
Marinstridskrafterna ska verka i vårt närområde genom att skydda
svenska intressen till havs. Fartygsförbanden, med stora krav på
tillgänglighet och rationellt personalanvändande, ska uteslutande vara
stående förband.

Bataljonsstridsgrupperna ska kunna genomföra självständiga insatser
och kunna ingå i större förband som också kan vara multinationella.

Marinstridskrafterna ska kunna delta i marina insatser tillsammans
med andra länder, i Sverige samt i och utanför närområdet. Sverige
kan därigenom effektivt bidra till skyddet av sjöfart och annan maritim
verksamhet.

Bataljonsstridsgrupperna har god rörlighet och kommer att kunna
förflytta sig över hela landet. Däremot tar det längre tid för i synnerhet
tung materiel såsom stridsvagnar. För att ha en god beredskap på
Gotland förrådsställs därför ett kompani stridsvagnar där.
Förbandsreserv
Utanför insatsorganisationen kommer en förbandsreserv att finnas.
Flygvapnet
Flygstridskrafterna ska ha en hög tillgänglighet och en kvalificerad
förmåga att genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till
högintensiva konfliktnivåer.

Amfibiebataljonen ska i första hand fokusera på kustnära sjöstrid och
hamnområden.

Ledning och logistik
Lednings- och logistikförbanden ska kunna stödja övriga förband i
insatsorganisationen såväl nationellt som internationellt.
Försvarsmakten ska upprätthålla en förmåga till logistik även vid höga
konfliktnivåer medan andra aktörer ska kunna användas i de fall
konfliktnivå och övriga förutsättningar tillåter.
Inom områdena ledning och logistik är det viktigt att Sverige har
förmåga att verka tillsammans med andra länder, i syfte att kunna delta
i multinationella insatser samt för att kunna ge och ta emot militärt
stöd.

Grundläggande militär utbildning

Försvaret och de unga

Det nya utbildningssystemet efter att värnplikten lags ned består av en
grundläggande militär utbildning på tre månader. Den nya
utbildningen är utgångspunkt för alla former av fortsatt engagemang i
Försvarsmakten och byggs sedan på med kompletterande utbildning.
Den sammanlagda utbildningen för en soldat eller sjöman ligger på
cirka 10 månader.

Insatsförsvaret bygger på att soldater har en hög beredskap för att
kunna göra insats med kort varsel. Det ställer krav på motivation och
god fysik, men också på privata förhållanden som medger bortavaro
från hemmet i längre perioder. Unga vuxna har extra goda
förutsättningar att uppfylla villkoren. Regeringen och
försvarsministern arbetar löpande med att underlätta för unga att bli en
del av Sveriges försvar. Detta genom lagändringar, direktiv till
Försvarsmakten och sist men inte minst: kontakt med de unga.

Utbildningen är alltså utgångspunkten för samtliga befattningar i
försvaret, oavsett om det handlar om engagemang i Hemvärnet, om en
framtida anställning som soldat eller sjöman i ett stående eller
kontrakterat förband eller om fortsatt utbildning till officer.
Efter grundutbildningen är rekryten behörig att söka följande
inriktning:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


En anställning (inleds med sex månaders provanställning) som
gruppbefäl, soldat eller sjöman.
Tjänstgöringsavtal i Hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna.
Att antas till förberedande Hemvärnskurser
Att antas till förberedande officerskurser för att sedermera
kunna söka till den treåriga akademiska officersutbildningen

Externa länkar
	

 	

Försvarsmaktens webbplats

Tanken är att insatsförsvaret till stor del ska utgöras av personal som
under en period i livet vill tjänstgöra i försvaret, och som sedan ska
avlösas av nya kullar. Denna grupp omfattar gruppbefäl, soldater och
sjömän, GSS. (Den andra gruppen som bildar stommen är officerarna.)
Tidigare gick man mot en organisation där snittålder och grad utgjorde
en utmaning när det gällde att kunna möta nutida uppgifter och behov.
Med det nya försvaret, där fokus ligger på en yngre kader, kan
ambitionen om ett mer flexibelt och tillgängligt försvar uppfyllas.
Försvarsmakten har sedan 2010, då värnplikten avskaffades, arbetat
intensivt med rekrytering. Bland annat bjuder förbanden in till
informationsträffar och prova-på-dagar för unga. Samtidigt finns ett
samarbete med den lokala arbetsförmedlingen på respektive
förbandsort, som kan berätta om försvaret för den arbetssökande.
Regeringen och försvarsministern understödjer rekryteringen på olika
sätt, framförallt genom förbättringar i lagar och regelverk på
arbetsmarknaden.
Nedanstående anställningsformer fordrade lagstöd, vilket kom 2012 i
form av "Lagen om soldatanställningar i Försvarsmakten". Lagen
möjliggör en anställning som varar som högst i 16 år.

	

 ▪	


Soldat på heltid Gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) som
tjänstgör på heltid i max 12 år
	

 ▪	

 Soldat på deltid Gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) som
tjänstgör på deltid i max 16 år
I Sverige är det en unik anställningsform som har skräddarsytts för
ändamålet.

- Rekrytering av kontinuerligt tjänstgörande (heltid) soldater har skett
som planerat.

Regering och riksdag anser att försvaret är hela Sveriges angelägenhet
och hela samhällets ansvar. Därför lagstadgades också en skyldighet
för Sveriges arbetsgivare att bevilja tjänstledighet för en anställd att
tjänstgöra i försvaret.

Relaterat
	

 	

Försvarsmaktens personalförsörjning
	

 	

Modern personalförsörjning för ett användbart försvar
	

 	

Soldatanställningar i Försvarsmakten

Detta gäller framförallt för tidvis tjänstgörande soldater. De har ju sin
huvudsakliga anställning utanför Försvarsmakten, och rycker in om
Försvarsmakten kallar.
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Regeringens redogörelse för arbetet med personalförsörjningen

Rätten till tjänstledighet gäller som mest 12 månader i följd, då
soldaten kallas in för insats. Oftast är insatstiden per soldat maximakt
sex månader och den föregås av en förberedelseperiod.
Regeringen utreder personalförsörjningen
Rekryteringen av de soldater som ska tjänstgöra på deltid har inte gått
som förväntat. Därför har Karin Enström och regeringen tillsatt en
utredning. Den ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning
bör utvecklas, inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som
riksdagen beslutat. Se direktiv i länken uppe till höger.
Statistik om rekyteringen
- År 2013 sökte drygt 33 000 personer till försvarets grundläggande
militära utbildning, GMU.
- 20 procent var kvinnor.

- Rekryteringen av tidvis tjänstgörande (deltid) har gått långsammare
och regering och Försvarsmakten lägger nu stort fokus vid denna
kategori.

Den svenska veteransoldatpolitiken
Veteransoldatpolitiken är en viktig del i utvecklingen av det militära
försvaret. Kunskaperna om veteransoldaters situation och reaktioner
ökar kontinuerligt, och den svenska veteransoldatpolitiken behöver
täcka alla delar i kedjan från det att en insats inleds till långt efter att
den avslutats.
De senaste decennierna har karaktären på svenska internationella
militära insatserna förändrats. Försvarsmakten har i dag verksamhet i
andra insatsområden och genomför andra typer av insatser än tidigare.

Förstärkt uppföljningsansvar och stöd
Försvarsmaktens uppföljande verksamhet efter hemkomsten ska
bedrivas mer aktivt än tidigare och bör innefatta personlig kontakt.
Stödet till soldater som skadats till följd av tjänstgöring ska inte heller
begränsas i tid. Istället ska stödåtgärderna pågå så länge behovet består
och åtgärderna framstår som det är rimligt att de behövs.
Försvarsmakten ska också ta ansvar för skador som inte är så allvarliga
att de påverkar den enskildes förvärvsförmåga, och särskilt stöd ska
ges i fall som kräver omfattande resurser och åtgärder.

Förändringen innebär exempelvis nya rättsliga ramverk, att Sverige
genomför operationer i samarbete med andra organisationer förutom
FN, att den miljö där svenska trupper agerar är mer föränderlig och att
hot och risker blivit mer oförutsägbara.

Servicebeslut av Försäkringskassan
Försäkringskassan ska på begäran pröva om de skador som en anställd
i Försvarsmakten under tjänstgöring i en internationell militär insats
drabbats av är en skada som är att anse som arbetsskada.

Förändringarna kommer troligtvis att fortsätta, vilket i sin tur påverkar
hur mottagandet och uppföljningen måste se ut för personal ur
Försvarsmakten som kommer hem efter att ha tjänstgjort i
internationella militära insatser.

Utökat stöd till anhöriga
De anhöriga är av stor betydelse för alla faser i en internationell insats.
Kontaktpersoner inom Försvarsmakten ska ge de anhöriga stöd och
hjälp. Särskilda informationssatsningar ska också göras för barnen.

Kunskaperna om veteransoldaters situation och reaktioner ökar
kontinuerligt, och regeringens veteransoldatpolitik innebär åtgärder
inom flera områden. Flera veteransoldat- och andra organisationer
utför i dag ett viktigt arbete i veteransoldatfrågor. Detta samarbete bör
utvecklas för att kunna trygga verksamheten långsiktigt.

Veteranadministration inom Försvarsmakten
En veteranadministrativ enhet har inrättas inom Försvarsmakten.
Enheten vägleder veteransoldater och deras anhöriga. Den är också en
kontaktpunkt för veteran- och anhörigorganisationer och för andra
myndigheter och organisationer av betydelse för omhändertagandet.

Internationella insatser en naturlig del av tjänsten
Det nya försvaret innebär att det ingår i försvarsmaktsanställdas tjänst
att vara beredda att tjänstgöra utomlands. Internationella insatser är en
naturlig del av den samlade försvarsverksamheten.

Kunskapen om fredsfrämjande verksamhet
Kunskapen i samhället om den fredsfrämjande verksamheten ska
breddas. Därmed vidgas också förståelsen för verksamheten och den
verklighet som den utsända personalen lever i.

Statens erkännande
Statens erkännande av personalen i den fredsfrämjande verksamheten
ska vara tydligt. Ett gemensamt monument för svenska veteraner
invigdes på Djurgården i Stockholm 29 maj 2013. Samma dag har
utsetts till veteranminnesdag.
Fortsatt utveckling av veteransoldatpolitiken
Regeringen beslutade i augusti 2012 att ge en särskild utredare,
riksdagsledamoten Allan Widman, uppdrag att följa upp det pågående
genomförandet av den svenska veteransoldatpolitiken och bedöma om
den behöver utvecklas vidare. Utredaren ska också bedöma om
veteranperspektivet bör omfatta veteraner efter annan internationell
verksamhet än militär. Det gäller bl.a. kustbevakningspersonal,
personal vid räddnings- och katastrofinsatser, polispersonal och hälsooch sjukvårdspersonal. Uppdraget ska redovisas senast den 1
december 2013.
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Internationellt samarbete
Försvarsindustri och materiel
Försvaret är beroende av en fungerande materielförsörjning för att
kunna utföra sina uppgifter. Försvarsmaktens materielbehov innefattar
allt ifrån fartyg, flygplan och stridsfordon till ammunition,
förplägnadsartiklar och drivmedel. Försvarsmakten beställer i stort sett
all sin materiel från Försvarets materielverk (FMV).
Beställningarna till FMV avser såväl upphandling av ny materiel som
avveckling, försäljning och skrotning av föråldrad eller överflödig
materiel.
Försvarsmakten beställer även vidmakthållande och vidareutveckling
av befintlig materiel från FMV. FMV:s uppgift är att samordna och
utföra upphandlingar vilket innebär att produktionen utförs av privata
industribolag.
Sverige har, i förhållande till sin storlek, en omfattande
försvarsindustri inom landet. Flera av de största industrierna har dock
helt eller delvis blivit uppköpta av utländska företag. Dessa uppköp är
ofta en förutsättning för att produktionen ska kunna fortgå och ett led i
den strukturomvandling av försvarsindustrierna som sker världen över.
Regeringens inriktning för materielförsörjningen ligger fast. Sverige
bygger sin säkerhet i samverkan med andra länder och organisationer.

Insatser genomförs i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. I
enlighet med denna inriktning bidrar Sverige solidariskt i
fredsfrämjande insatser, med personal och med nödvändiga materiella
resurser.
Det är därigenom av synnerlig säkerhetspolitisk vikt att Sverige inom
utsatt tidsram kan förse de svenska trupperna med den materiel som
svarar mot uppställda krav, inte minst säkerhetsmässiga. Processen för
materielförsörjning utformas därför så att insatsorganisationens behov
och utformning kan tillgodoses över tiden med en god förmåga att
hantera förändrade behov och prioriteringar.
Det är sålunda även ett väsentligt säkerhetspolitiskt intresse att
materielförsörjningen i samarbete med andra länder och organisationer
kan garantera en försörjningstrygghet till insatser.
De av regeringen fastslagna principer för materielförsörjningen som
framgår av den försvarspolitiska inriktningspropositionen ska fortsatt
implementeras. Materielförsörjningsstrategin bidrar till omställningen
till ett mer användbart försvar genom leveranser till
insatsorganisationens förband.
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Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Forskning
Inom Försvarsdepartementets ansvarsområde återfinns forskning och
utveckling (FoU) för såväl det militära som det civila försvarets behov.
Forskning och utveckling genomförs hos ett flertal myndigheter.
Inom Försvarsdepartementets ansvarsområde återfinns forskning och
utveckling (FoU) för såväl militära som civila behov.
Forskning för det militära försvarets behov styrs till stor del av
Försvarsmakten. För övriga samhället spelar Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) en viktig roll.
På Försvarsdepartementets uppdrag genomför Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) forskning avseende skydd mot hot från
kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN).
Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga
långsiktigt upprätthålls. Forskningens övergripande mål är att bidra till
den nationella säkerheten och den svenska krisberedskapen samt att
öka skyddsnivån för svensk personal i insatser.
Försvarsdepartementet beställer även viss ytterligare forskning, s.k.
forskning och analys för regeringens behov av FOI och
Försvarshögskolan. Denna forskning är övervägande tillämpad
forskning (Tillämpad forskning innebär att systematiskt och metodiskt
söka efter kunskap med en speciell tillämpning som mål.), som sätter
kundens specifika behov i centrum. I detta forsknings- och
analysarbete behandlas bland annat säkerhets- och försvarspolitiska
frågor och samhällets krisberedskap.
Utöver Försvarsmakten, FOI, Försvarshögskolan och MSB involveras
även andra myndigheter, liksom universitet och högskolor samt
industrin i olika forskningsverksamheter.

Forskning och teknikutveckling
Försvarsmakten erhåller medel från regeringen för verksamhet inom
forskning och teknikutveckling (FoT) samt studier. Medlen syftar till
långsiktig utveckling av Försvarsmakten och stöd till den fortsatta
realiseringen av ett flexibelt och tillgängligt insatsförsvar och
internationell verksamhet. Tendensen är att andelen projekt med
internationella kopplingar ökar. Inte minst är samarbetet inom EU och
det nordiska försvarssamarbetet viktigt.
Verksamheten bedrivs i projektform inom olika så kallade FoTgrupper. Tyngdpunkten ligger på informationsinhämtning, spanings-,
lednings- och bekämpningsförmåga på det framtida slagfältet samt
skyddsförmåga i en framtida hot- och stridsmiljö. Generellt sett kan
sägas att FOI, men även Försvarshögskolan fokuserar på forskning och
Försvarets materielverk (FMV) på teknikutveckling inom FoT.
Teknikutvecklingen kanaliseras till största del vidare ut till industrin i
form av beställningar.
På lång sikt ska den kunskap som FoT-verksamheten genererar skapa
den handlingsfrihet som krävs för att kunna möta framtida osäkerheter,
hot och förändrade förmågebehov samt de möjligheter och risker som
nya teknologier skapar. På kort sikt ska pågående och planerade
insatser stödjas genom transferprogram samt genom tidig och effektiv
avtappning av resultat och av den kunskapsbank som byggts upp över
åren. En förutsättning för denna avtappning är den långsiktighet med
vilken FoT-verksamheten ska bedrivas.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en
forskningsfinansierad myndighet som inom sitt ansvarsområde
genererar både nationell forskning och forskning via EU:s
ramprogram.

Internationell samverkan
Inom forskningen har internationell samverkan blivit alltmer
betydelsefull. Det internationella samarbetet sker både genom
bilaterala och multilaterala avtal. Sverige har bl.a. ett bilateralt
forskningsavtal med USA som genomförs av MSB i Sverige och
Department of Homeland Security (DHS) i USA. Multilateral
forskning bedrivs inom bl.a. EU och Nato.
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Sveriges säkerhetspolitik
Förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i
grunden sedan det kalla krigets slut.
Europa präglas i dag av ömsesidiga beroenden. Säkerhetspolitiska
möjligheter och utmaningar som Sverige ställs inför delas i hög
utsträckning av övriga Europa. Det går inte att föreställa sig en militär
konflikt i vårt närområde som enbart skulle påverka ett land.
Samarbetet inom Europeiska Unionen (EU) intar en särställning i
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sambandet mellan vår
säkerhetspolitik och vår europapolitik är uppenbart. Sveriges säkerhet
stärks genom europeisk integration. Regeringen menar att det ligger i
Sveriges intresse att genom nära samarbete stärka medlemsstaternas
gemensamma säkerhet samtidigt som EU, genom att vara en effektiv
säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och demokratisk
utveckling i omvärlden.
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer.
Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians, där
medlemsländer inte har försvarsförpliktelser i förhållande till varandra,
men tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet.
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett
angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi
förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige
drabbas. Sverige bör därför ha förmågan att kunna ge och ta emot
militärt stöd.

Målet för det militära försvaret ska var att enskilt och tillsammans med
andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.
Källor till artikeln
Artikeln baseras på texter ur Regeringens utrikesdeklarationer samt
Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar - försvarspolitisk
proposition.
Vår syn på säkerhet
Sveriges säkerhetspolitik utgår från en bred syn på säkerhet.
Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt
under överskådlig tid. Kriser och incidenter som även inbegriper
militära maktmedel kan dock inte uteslutas i vår region och på längre
sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Utmaningar och
hot mot vår säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och komplexa.
Tidigare syn på säkerhet utgick från stater och en militär hotbild. I ett
vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och ickestatliga aktörer. Individens, vid sidan av staters, rättigheter och
säkerhet ges stor betydelse.
Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar en
positiv utveckling i stora delar av världen. Globalisering kan dock
också innebära ökad sårbarhet genom att enskilda händelser snabbt
kan få regionala eller globala återverkningar. I detta ligger en ökad
sårbarhet mot säkerhetshot som terrorism, spridning av
massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, pandemier och
miljökatastrofer.
Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människors
grundläggande levnadsvillkor. I en globaliserad värld ökar även risken
för att en ekonomisk kris kan få säkerhetspolitiska konsekvenser.

Säkerhet i samarbete
Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet
uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra
länder. Sverige är en aktiv och solidarisk partner i arbetet för stabilitet
och säkerhet i Europa och omvärlden. Sveriges bidrag till
krishanteringsinsatser under EU:s, FN:s och Nato:s ledning leder till
ökad säkerhet.
Regeringen välkomnar att Lissabonfördraget institutionaliserar och
stärker det solidariska ansvar som EU:s medlemsländer har för
Europas säkerhet.
Det råder bred politisk enighet om att vårt lands framtida säkerhet
bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Detta ger oss
större möjligheter att påverka förhållandena i vår omvärld och därmed
även trygga vår egen säkerhet.
Sverige utvecklar och fördjupar ständigt vårt redan breda deltagande i
det regionala säkerhetssamarbetet inom Europeiska unionen inklusive
dess internationella krishantering inom ramen för den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) och Natos Partnerskap för fred (PFF).
Vidare är Sverige verksamt i Europarådet som har till uppgift att värna
mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer och
därigenom bidra till att förebygga konflikter.
På det globala planet är det främsta uttrycket, för att skapa stabilitet
och säkerhet, vårt stöd till FN. FN:s säkerhetsråd har av
medlemsstaterna fått huvudansvaret för att upprätthålla internationell
fred och säkerhet. FN har därför en central roll och ger en unik
internationell legitimitet för hanteringen av konflikter i världen. FN
har även en grundläggande betydelse för utvecklingen och skyddet av

folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna.
I olika fora - främst med förankring i FN - kommer regeringen också
att fortsätta arbetet för rustningskontroll och nedrustning. Vårt
engagemang för FN och dess arbete för fred, säkerhet och utveckling
genomsyrar vår utrikes- och säkerhetspolitik.
Vidare är även en stark transatlantisk länk av vital betydelse för
Sveriges och hela Europas stabilitet och säkerhet. Nato är en central
aktör för europeisk säkerhet och integration samt för internationell
krishantering. Vårt samarbete med Nato och USA är ett uttryck för vår
vilja att vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska
gemenskapen.
Närområdet
För Sverige är säkerheten och samarbetet i vårt närområde av särskild
betydelse. Det nordiska samarbetet inom det säkerhetspolitiska
området fördjupas och utvidgas. Det ligger i Sveriges intresse att
åstadkomma effektiva samverkanslösningar och ett fördjupat
samarbete med de nordiska länderna.
Norden har i sammanhanget också ett utvecklat samarbete med
Estland, Lettland och Litauen. Regeringen ser detta som ett
komplement till och en naturlig utveckling av de europeiska och
euroatlantiska samarbetena. Nordiskt försvarssamarbete är inte ett
självständigt säkerhetspolitiskt alternativ.
Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete. Samtliga
Östersjöländer, förutom Ryssland, är i dag medlemmar i EU och/eller
Nato. Detta är en utveckling som positivt har påverkat Sveriges
säkerhet. Sverige deltar aktivt i Östersjö-, Arktis-, Barentssamarbetet
samt bidrar till EU:s Nordliga dimension.

Det Östliga partnerskapet som syftar till att fördjupa och förstärka
relationerna mellan EU och de sex östliga grannländerna (Armenien,
Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) har
också en positiv inverkan på säkerheten och stabiliteten i det
gemensamma närområdet genom att bidra till utveckling i demokratisk
och marknadsekonomisk riktning.
Utvidgningen av EU är det främsta instrumentet för att skapa säkerhet,
demokrati och välstånd i Europa. Sverige kommer därför fortsatt att
verka för framsteg i de pågående medlemskapsförhandlingarna med
Turkiet och Kroatien och främja konkreta framsteg i västra
Balkanländernas närmande till Europeiska unionen.
Ryssland är Sveriges största grannland och en central säkerhetspolitisk
aktör i vårt närområde, Europa och den större omvärlden. Rysslands
partnerskap med EU och samverkan med Nato, liksom dess integration
i den globala ekonomin, är av stor säkerhetspolitisk betydelse för
Östersjöregionen och hela Europa.
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Har inte undermenyer
Tillträdesärenden
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 bidra till EU:s förmåga att hantera kriser. Vi deltar
också aktivt i utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik.

Humanitära hjälpinsatser utomlands
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 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.
Fredfrämjande insatser
Sverige deltar i fredsfrämjande insatser på olika platser i världen.
Uppgifterna för den militära personalen i fredsfrämjande operationer
kan variera från att övervaka efterlevnaden av fredsavtal till att röja
minor eller utbilda soldater.
Sverige kan med civil och militär personal också hjälpa till med
återuppbyggnad av samhällen som är drabbade av krig eller andra
typer av katastrofer.
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Europeiska försvarsbyrån, EDA

Medverkan i internationella organisationer
Ett viktigt inslag i svensk säkerhetspolitik är att utåt verka för
avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling.
Dessa målsättningar uppfyller vi bland annat genom medverkan i och
samarbete med andra stater inom ett antal internationella
organisationer.
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


Förenta nationerna, FN
Europeiska unionen, EU
North Atlantic Treaty Organisation, Nato
Partnerskap för fred, PFF
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE
Euroatlantiska partnerskapsrådet, EARP

Civil-militär samverkan i fredsfrämjande insatser

Vad är en försvarsattaché?

Civil-militär samverkan i krishantering syftar till att öka samordningen
mellan olika aktörer såsom militär, polis, biståndsgivare, enskilda
organisationer med flera. Att satsa på denna typ av samverkan är en
oumbärlig hörnsten i återuppbyggnaden av ett land, och ingår numera
alltid i planerade fredsfrämjande insatser.
De på senare år alltmer påtagliga behovet av ökad samordning mellan
civila och militära insatser i fält har på flera håll resulterat i
utvecklandet av olika slags principer och riktlinjer för den civilmilitära samverkan.
Civil-militär samverkan är i sig inget ny tanke, då internationella
fredsfrämjande och återuppbyggnadsinsatser alltid inneburit ett visst
mått av samarbete mellan de olika berörda aktörerna. Det nya är
omfattningen och intensiteten på samverkan vilket är ett resultat av
världssamfundets höga ambitioner när det gäller fredsfrämjande
verksamhet och viljan att integrera civil och militär verksamhet.
Såväl Nato som EU har numera integrerat civil-militär samordning
både som funktion och verksamhet i organisation och planering inför
fredsfrämjande operationer. I EU benämns den civil-militära
samverkan, CMCO (Civil-Military Coordination).
Så arbetar militären med samverkan
I militära strukturer har CIMIC (Civil-Military Cooperation) spelat en
stor roll i fredsinsatser. CIMIC omfattar den stabsfunktion som på
olika ledningsnivåer i multinationella krishanteringsstyrkor samverkar
med och ger stöd till det civila samhället och de civila
organisationerna som verkar i insatsområdet.
Målsättningen med CIMIC är att skapa förhållanden som stödjer
genomförandet av den militära insatsen eller med andra ord en metod
för att vinna förtroende och stöd för operationen. Den svenska
Försvarsmakten tillämpar den CIMIC-doktrin som utarbetats inom
Nato och EU.
Relaterat Prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

En försvarsattaché är en person med militär bakgrund som tillhör en
ambassads diplomatiska personal och har som uppgift att främja
relationer och samarbete på försvarets område. Sverige sänder ut
försvarsattachéer runt om i världen och i Stockholm finns
försvarsattachéer (ibland kallade militärattachéer) på flera utländska
ambassader.
När en försvarsattaché ackrediteras i Sverige innebär det denne
godkänts som diplomatisk person för sitt land i Sverige. Attachén
behöver inte bo i Sverige, utan kan vara ackrediterad
(sidoackrediterad) från sin ambassad i ett annat lands huvudstad.
Försvarsattachén följer via öppna källor utvecklingen av svensk
försvars- och säkerhetspolitik, Sveriges relationer till internationella
organisationer och andra länder samt svenska försvarsmyndigheter,
företrädesvis läget i och utvecklingen av Försvarsmakten.
Försvarsattachén deltar aktivt i förberedelser, genomförande och
uppföljning av pågående samarbete och besöksutbyte som sker på
försvarets område mellan dennes land och Sverige.
Utländska attachéer i Sverige
På Försvarsdepartementet ansvarar man för kontakterna med de
utländska försvarsattachéerna baserade i Sverige. Häri ligger uppgifter
som protokollära aktiviteter: handläggning av förhandsgodkännanden
och ackrediteringar samt svara på frågor. Här samordnar man också de
mötestillfällen som attachéerna har med försvarsministern på
Försvarsdepartementet.
Försvarsmaktens roll

Försvarsmakten har i uppdrag att utarbeta en årlig verksamhetsplan för
de utländska attachéerna. Där redovisas de genomgångar,
förbandsbesök och försvarsindustrivisningar med mera, som
attachéerna kan och bör delta i för att få information på försvarets
område.
Svenska försvarsattachéer
Sveriges försvarsattachéer tillhör och administreras av Försvarsmakten
men utnämns av regeringen, vilket är en grund för att de ska få
diplomatisk status i det land de placeras. Försvarsavdelningen utgör en
del av Sveriges ambassad i det aktuella landet.
Enligt försvarsattachéförordningen har attachéerna till uppgift att
bedöma den militärpolitiska och säkerhetspolitiska utvecklingen i det
länder de ansvara för. Han eller/hon har även till uppgift att att ge stöd
till svenska myndigheter i frågor som rör inköp eller försäljning av av
försvarsmateriel och/eller tjänster.Försvarsattachéorganisation ses över
årligen för att se till att det finns försvarsattachéer i de länder som är
av störst intresse för Sverige. Attachéns uppdrag gäller på tre år.
För närvarande har Sverige omkring 40 försvarsattachéer. Drygt 10 av
dem är så kallade reseattachéer. En reseattaché bor och arbetar i
huvudsak i Sverige men besöker regelbundet det land han/eller hon
ansvarar för.

Stöd till säkerhetssektorreform, SSR
Sverige bidrar till återuppbyggnad och genomförande av reformer av
säkerhetssektorer i forna krigshärdar eller diktaturer. Den fred eller
stabilitet som skapats kan endast bestå genom en reform av hela
samhällets struktur, med demokratin som grundval.
Säkerhetssektorreform, SSR, är här en viktig beståndsdel. Sverige
stödjer SSR i Afghanistan, Ukraina, DR Kongo och på Balkan.
Vad är en säkerhetssektor?
Begreppet "säkerhetssektor " är tämligen nytt och syftar på de
myndigheter och aktörer som direkt påverkar och har makten över
säkerheten i ett land. Den omfattar följaktligen: försvar, polis,
rättsväsen och även privata säkerhetsföretag. Förutsättningen för en
fungerande säkerhetssektor är att den står under demokratiskt kontroll
och insyn, endast då kan den verka som skydd för medborgarna och
tillvarata de mänskliga rättigheterna.
Varför SSR?
Världssamfundet har sedan länge sett att varaktig fred i ett tidigare
konfliktdrabbat område inte enbart kan uppnås med en militär
fredsfrämjande insats. Samhället måste ofta byggas upp från grunden,
med demokratin som utgångspunkt. Därför behövs samlade
fredsfrämjande insatser, där både militära och civila delar ingår, med
uppgift att inte bara skapa fred, utan framförallt att bevara den. Då
krävs insatser för långsiktig uppbyggnad av demokratiska institutioner.
SSR är i dag en integrerad del av insatserna i både Afghanistan, västra
Balkan och DR Kongo. I dessa typer av internationella insatser finns
det ett behov av tydligare paketlösningar, där förutom akut
krishantering även mer långsiktig återuppbyggnad ingår. SSR är också
ett medel för långsiktigt demokratistöd i forna diktaturer eller totalitära
stater, till exempel östra Europa och Centralasien.
Försvarsdepartementet och SSR

Försvarsdepartementet med underlydande myndigheter fyller en viktig
roll i ett svenskt SSR-engagemang. Myndigheternas unika expertis är
en förutsättning för ett brett och allsidigt SSR-stöd. SSR-stöd utgörs
framför allt av rådgivning och hjälp till självhjälp. Det är inte frågan
om omfattande resurskrävande insatser, utan att tillhandahålla
kvalificerad expertis inom olika kompetensområden.
Försvarsdepartementet kan också ge direkt stöd till ett andra länders
försvarsdepartement genom att skicka rådgivare. Stöd till SSR ges
alltid på inbjudan av landets regering och Sverige engagerar sig bara i
länder med en demokratiskt vald ledning.
Sveriges bidrag till SSR
Försvarsdepartementet med underlydande myndigheter fyller en viktig
roll i ett svenskt SSR-engagemang. Myndigheternas unika expertis är
en förutsättning för ett brett och allsidigt SSR-stöd. SSR-stöd utgörs
framför allt av rådgivning och hjälp till självhjälp.
Det är inte frågan om omfattande resurskrävande insatser, utan att
tillhandahålla kvalificerad expertis inom olika kompetensområden. Det
försvarsrelaterade SSR-stödet består främst i olika utbildningsformer,
såsom mentorskap, och träning. Försvarsdepartementet kan också ge
direkt stöd genom att bidra med rådgivare till andra
försvarsdepartement.
Stöd till SSR ges alltid på inbjudan av landets regering och Sverige
engagerar sig bara i länder med en demokratiskt vald ledning.
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Se säkerhetssektorstruktur (pdf 62 kB)

Tillträdesärenden
Varje år behöver andra länders militära fartyg, flygplan och andra
fordon passera svenskt territorium. Det kan handla om örlogsbesök
eller genomförandet av gemensamma militära övningar, men i de flesta
fall handlar det om tillfälliga passager. Varje passage eller besök måste
godkännas i ett så kallat tillträdesärende. Cirka 100 sådana ärenden
hanteras årligen av Försvarsdepartementet.
Tillträdesförordningen (1992:118) reglerar under vilka förhållanden
utländska militära fordon, statsluftfartyg och statsfartyg kan få tillträde
till svenskt territorium. Beslut om tillträde till svenskt territorium för
statsluftfartyg, statsfartyg och statsfordon fattas i dag av regeringen
eller av Försvarsmakten.
Delat ansvar mellan regeringen och Försvarsmakten
Den nuvarande ansvarsfördelningen innebär att regeringen fattar beslut
i så kallade 6 § -ärenden (örlogsfartyg, stridsflygplan, signalspaningsoch skolflygplan, attackhelikoptrar samt stridsfordon), liksom beslut
om övningsverksamhet.
Försvarsmakten beslutar i så kallade 5 § -ärenden (forskningsfartyg,
transportflygplan och fordon) och har även bemyndigats av regeringen
att fatta beslut om örlogsfartyg som genomför rutinbesök.
Senaste tillträdesärenden
2013-10-24 Tillträde till svenskt territorium för tjeckiska militära
statsluftfartygFö2013/1834
2013-10-24 Tillträde till svenskt territorium för ungerska militära
statsluftfartygFö2013/1818
2013-10-03 Tillträde till svenskt territorium för franskt militärt
statsluftfartygFö2013/1763
2013-09-12 Tillträde till svenskt territorium för polskt
örlogsfartygFö2013/1534
2013-09-06 Tillträde till svenskt territorium för norskt militärt
statsluftfartyg Fö2013/1559
Externa länkarTillträdesförordning (1992:118)

Fredsfrämjande insatser
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Avslutade insatser
Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar
ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet
och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling.
Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser handlar i förlängningen
också om att främja vår nationella säkerhet och svenska intressen.
Varför gör Sverige insatser?
I grunden ligger försvar av ett antal universella normer och värden,
såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig
värdighet och utveckling.
Men insatserna utomlands är också ett försvar av den svenska
säkerheten. Kan Sverige bidra till en stabilare omvärld skapar vi
samtidigt goda förutsättningar för att kunna bibehålla vårt eget lands
säkerhet.
Insatsens mål
Sveriges deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser utformas
som integrerad och samlad politik gentemot det aktuella landet/
regionen. Vårt engagemang är i sin utgångspunkt långsiktigt och
utformas som samlade insatser, med både militära och civila delar.

Det grundar sig på en helheltssyn (Comprehensive approach), som är
uppfattningen att en militär fredsfrämjande insats alltid ska åtföljas av
en civil insats, där landet får hjälp i sin återuppbyggnad och strävan att
uppnå demokratisk styrelseskick.
Arbetet med krishantering genomsyras av insikten att säkerhet,
utveckling och demokrati, är nära sammankopplade och ömsesidigt
förstärker varandra.
En stabil säkerhetssituation, vilket är huvuduppgiften för en
fredsfrämjande insats, är en förutsättning för att demokrati ska kunna
uppnås.
Sveriges militära insatser
För närvarande deltar Sverige i det fredfrämjande arbetet Afghanistan
och Kosovo. Cirka 500 personer från Försvarsmakten bidrar i dessa
insatser till att skapa stabilitet och säkerhet i dessa oroshärdar.
Sverige har också cirka 45 militära observatörer och stabsofficerare
insatta i olika insatser runtom i världen.
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Försvarsmaktens webbplats: Internationella insatser

Somalia
Somalia har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig
bakom sig. Men år 2012 utsågs en ny president och ambitionen är att
de första fria valen sedan 60-talet ska hållas år 2016. Under tiden
befinner sig landet i en uppbyggnadsfas och världssamfundet försöker
stödja i att bygga demokratiska institutioner. På den militära sidan
finns EU:s insats "EUTM Somalia", som syftar till att utbilda
somaliska armén så att den så småningom själv kan ta hand om landets
säkerhet.
EUTM, European Union Training Mission Somalia, har som yttersta
mål att bidra till att skapa stabilitet i Somalia.
En viktig länk i det arbetet är att skapa en sammanhållen nationell
armé, där soldaterna känner ansvar för hela landet snarare än den klan
de tillhör. Klansystemet är starkt i Somalia.
Att bygga upp en nationell armé som ska grunda sitt arbetssätt på
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är en utmaning.
Merparten av soldaterna har aldrig upplevt varken demokrati eller
fred. EUTM fokuserar därför på att utbilda soldaterna i mänskliga
rättigheter vid sidan av den militära träningen. Att armén arbetar
utifrån dessa värderingar är en förutsättning för att Somlia ska nå
stabilitet och utvecklas i en demokratisk riktning.
EUTM arbetar från Uganda
EUTM leds från EU:s högkvarter i Uganda, då säkerhetsläget i
Somalia anses för riskfyllt.
Utöver soldatutbildningen utbildar man chefer på lägre nivåer samt
specialister inom olika områden, såsom sjukvårdstjänst,
kommunikation och minröjning.
Svenska Försvarsmakten har deltagit i EUTM sedan starten 2010. I
samarbete med Afrikanska unionen (AU), FN, USA och Uganda, har
man utbildat cirka 3 000 man ur den somaliska armén.
Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska fortsätta att delta under
2013 med en svensk stabsofficer och sju instruktörer

Mali
Sverige har under 2013 bidragit med militär personal och
minröjningsexperter till fredsfrämjande insatser i Mali. Som en del av
EU:s insats utbildar svenska officerare soldater ur den maliska armén,
och som en del av FN:s minhanteringsinsats har MSB skickat experter
för att röja minor och annan farlig ammunition.
Bakgrund till insatsen
Under 2012 utbröt interna strider Mali, då olika rebellgrupper gick till
angrepp mot regeringsstyrkor och intog stora områden i norr.
Sommaren 2012 hade rebellerna tagit makten i två tredjedelar av
landet och infört sharialagar, något som innebar allvarliga kränkningar
av civilbefolkningens mänskliga rättigheter.
I början av 2013 inledde rebellerna en offensiv mot huvudstaden
Bamako i söder. Malis regering vädjade nu om hjälp från
världssamfundet och Frankrike ingrep med väpnade styrkor.
I slutet av 2012 hade FN:s säkerhetsråd antagit en resolution om Mali.
Den gav säkerhetsrådet mandat att under FN-stadgans kapitel VII
upprätta en stödinsats i Mali. Insatsen, vars mandat sträcker sig ett år,
skulle ledas av afrikanska unionen och fick namnet AFISMA, Africanled International Support Mission in Mali.
Säkerhetsrådet uppmanade samtidigt FN:s medlemsstater samt
regionala och internationella organisationer såsom EU, att
tillhandahålla ett samordnat stöd till AFISMA. Stöd i form av militär
utbildning, utrustning, underrättelser, logistiskt stöd och varje annan
nödvändig hjälp för att uppnå målen för insatsen.
EU:s utbildningsinsats

EU svarade på FN:s appell och erbjöd att bidra med en
utbildningsinsats, EUTM Mali.
De övergripande målen för EUTM är att bistå Mali med utbildning och
rådgivning till armén. Syftet är att stärka Malis förmåga att självt
hantera sina säkerhetsutmaningar.
Insatsen genomförs i södra Mali och EU:s utbildningsstyrka deltar inte
i stridande insatser. Däremot ingår väpnade enheter i EUTM för att
säkerställa insatsens egenskydd. Insatsen omfattar som mest 15
månader, varav 3 månader ämnas för en överlämningsfas.
Enligt gällande mandat ska EUTM Mali utbilda fyra bataljoner ur
Malis armé. Varje utbildningsomgång innefattar 10 veckors intensiv
träning och ger rekryterna grundläggande färdigheter att uppträda och
verka inom ramen för ett bataljon (cirka 600 personer).
I utbildningen ingår, utöver vapenhantering och stridsmoment,
utbildning i mänskliga rättigheter.
Sverige utbildar Malis armé
Regeringen beslutade den 31 januari 2013 att Sverige skulle bidra till
EU:s militära utbildningsinsats, EUTM Mali. (European Union
Training Mission Mali).
Läget i Mali var och är fortfarande allvarligt och det är viktigt att
motverka spridning av konflikten inom Sahelregionen. Det ligger i
Sveriges intresse att bidra till säkerhet och stabilitet i vår omvärld.
Enligt regeringsbeslutet ska Försvarsmakten som mest ställa upp med
15 personer i insatsen. För närvarande deltar
nio officerare som på olika hjälper till att utbilda maliska soldater.

Utbildningen genomförs i Koulikoro, några mil från huvudstaden
Bamako i södra Mali. Totalt ingår cirka 540 personer i EUTM, varav
antalet utbildare uppgår till cirka 200 personer.
Utöver utbildningsinsatsen ställde Sverige också upp med
transportflyg, som under våren och sommaren transporterade
utrustning till den maliska nationella armén. Utrustningen hade bland
annat skänkts från Cypern och Kroatien.
Nuvarande mandat för det svenska bidraget löper ut i maj 2014. Det är
ännu inte klart hur det svenska stödet till Mali kommer se ut efter det,
men regeringens avsikt är att under kommande månader fatta beslut
om vidare inriktning.
Svenskt stöd till minröjning
Under rebellernas framfart 2012, tog de kontroll över vissa delar av
maliska arméns ammunition- och vapenförråd. Det innebär att
oexploderad ammunition har spridits över stora områden, något som
utgör livshotade risk för civilbefolkningen. Landet är därför i stort
behov av hjälp med röjning och destruering av materian.
FN vände sig därför i början av 2013 till MSB och bad om EOD-stöd
till Mali. (EOD står för "Explosive Ordnance Disposal", vilket innebär
röjning av explosiva objekt såsom minor och oexploderad
ammunition.)
MSB skickade snabbt team som haft till uppgift att kartlägga och röja
oexploderad ammunition, men även att utbilda lokal personal i
ammunitions- och minröjning.
Insatsen avslutades i oktober 2013 och MSB hade då utbildat 64
personer från armén, gandarmeri och räddningstjänst samt röjt cirka
200 oexploderade objekt.

Utöver ovanstående har MSB hjälpt till med att upprätta boende- och
kontorslösningar till FN-personalen på plats. Det har inneburit
byggnationer i städerna Mopti, Gao och Timbuktu.
Sverige ger också bistånd
Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de
drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012, gick drygt
75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är
redo att ge fortsatt humanitärt stöd.
Det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet suspenderades som
svar på militärkuppen i mars 2012. Detta har nu gradvis återupptagits
för att bland annat stödja den plan för övergången till demokratiskt
styre som den maliska regeringen har presenterat.
Genom detta bistånd, som i år uppgår till cirka 250 miljoner kronor,
bidrar vi till insatser för mänskliga rättigheter och till förberedelser
och genomförande av de val som planeras till juli i år.
Så uppstod konflikten i Mali
I januari 2012 uppstod det en säkerhetskris i Mali, då en sekulär
tuareggrupp, Nationella rörelsen för Azawads befrielse, MNLA, tog
till vapen mot Malis försvarsmakt. Detta väpnade uppror hade syftet
att ta kontrollen över ett geografiskt område i norra Mali kallat
Azawad, vilket motsvarar cirka 60 procent av landets territorium.
MNLA utmanövrerades efter några månader av olika väpnade
extremistgrupper och kriminella grupper lierade med AQIM. De under
krisen mest framträdande av dessa extremistgrupper har varit Rörelsen
för enighet och jihad i Västafrika, MUJAO, vilket är en avknoppning
från AQIM, samt en islamistisk tuareggrupp, Ansar al-Din.

Dessa väpnade extremistgrupper kom att från sommaren 2012
kontrollera två tredjedelar av Malis territorium där de införde strikta
Sharia-lagar och bland annat utdömde kroppsstraff mot vad de såg
som brott mot islams lagar, med allvarliga kränkningar av mänskliga
fri- och rättigheter som följd.
De väpnade extremistgrupper, vilka ockuperat norra Mali sedan
sommaren 2012, genomförde en offensiv söderut mot huvudstaden
Bamako i början av januari 2013. Malis regering begärde och fick då
militärt stöd av framför allt Frankrike, Tchad och Niger, vilket
möjliggjort för maliska regeringsstyrkor att återta kontrollen över
merparten av landet.
Parallellt med säkerhetskrisen i norr drabbades Mali av en politisk
kris. Den 22 mars 2012 genomförde en grupp armésoldater en
militärkupp i protest mot regeringens oförmåga att hantera det väpnade
upproret i norr och arméns bristfälliga resurser.
Efter påtryckningar från det internationella samfundet överlämnade
kuppmakarna kort därefter makten till en övergångsregering som
tillsammans med en övergångspresident skulle leda landet tills
demokratiska val har genomförts.
Allmänna val hölls under sommaren 2013.
Externa länkar
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Sveriges militära insats i Afghanistan
Sverige ingår i den militära insatsen Isaf och arbetar genom den med
att skapa och upprätthålla en säker miljö i Afghanistan. Genom att
verka för ett fredligt Afghanistan bidrar Sverige till att skapa bättre
levnadsvillkor för befolkningen. Detta minskar i sin tur
rekryteringsbasen för de mer extrema krafterna, vilket i långa loppet
stärker regionens säkerhet och därmed också vår egen.
Isaf (International Security Assistance Force) vilar på FN-mandat och
består idag av 49 länder, varav 21 länder som inte är medlemmar i
Nato. Styrkan uppgår i dagsläget till cirka 85 000 personer och leds
sedan hösten 2003 av Nato.
Den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan upprättades efter
talibanregimens fall 2001, då Afghanistan löd under en
interimsregering som senare blev landets första demokratiskt valda.
Isaf verkar i landet genom ett mandat från FN:s säkerhetsråd samt på
inbjudan av den afghanska regeringen. Styrkans huvuduppgift var
inledningsvis att genom säkerhetshöjande insatser skapa
förutsättningar för den politiska stabiliseringsprocessen, möjliggöra för
FN och andra internationella och enskilda hjälporganisationer att
genomföra humanitära insatser samt bistå vid återuppbyggnad och
långsiktig utveckling i Afghanistan i enlighet med afghanska
prioriteringar.
Styrkans mandat har under årens lopp utvecklats och kommit att
omfatta bland annat stöd till insatser för att avväpna och demobilisera
beväpnade grupper, till uppbyggnaden av den afghanska polisen och
armén samt till de insatser som görs för att bekämpa den olagliga
narkotikahanteringen och utveckla den afghanska säkerhetssektorn.

FN:s säkerhetsråd har i och med resolution 2120 (2013) den 10
oktober 2013 förlängt Isafs mandat till och med den 31 december
2014. I tillägg till mandatet från säkerhetsrådet finns det även en
inbjudan av den afghanska regeringen, vilket utgör ytterligare en
folkrättslig grund för insatsen.
Solidaritet och säkerhet
Världssamfundets och Sveriges engagemang i Afghanistan bygger på
två principer som båda är tätt sammanlänkade:
	

 ▪	

	

 ▪	


Solidaritet med det afghanska folket och dess rätt till trygghet
och mänskliga rättigheter
Ett fredligt, säkert, stabilt och välmående Afghanistan
förebygger terrorism, vilket förstärker vår egen säkerhet

FN:s säkerhetsråd har understrukit att situationen i Afghanistan fortsatt
utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.
Isaf-länderna och däribland Sverige ser våldet i Afghanistan och
regionen som en grogrund för extremism. Den försvårar möjligheterna
till välstånd men kan också utmynna i terrorhandlingar på vår egen
mark, likt dem som drabbat både USA och delar av Europa.
För att motverka det hotet stödjer Sverige de afghanska och
internationella ansträngningarna för uppbyggnad av en fungerande
demokrati och rättsstat.
Transitionsprocessen
Vid Nato/Isaf-toppmötet i Lissabon 2010 beslutades att inleda den så
kallade transitionsprocessen i början av 2011.
Målet med transitionsprocessen är att de afghanska säkerhetsstyrkorna
ska ta fullt ansvar för säkerheten i landet före utgången av 2014. Den

afghanska regeringen tillkännagav transitionens inledande i samband
med högtidlighållandet av det afghanska nyåret den 21 mars 2011 och
i juli samma år inleddes transitionen.

att fortsatt utveckla deras förmåga att självständigt ansvara för
säkerheten i landet och i enlighet med den afghanska regeringens
målsättningar.

Transitionsprocessen har genomförts i fem omgångar. Den 18 juni
2013 tillkännagav president Karzai den femte och avslutande
transitionsomgången. Den omfattade återstående 91 distrikt i
huvudsakligen östra och södra Afghanistan. I och med genomförandet
av denna "milstolpe" ansvarar afghanska myndigheter numera för
säkerheten i hela landet och Isafs roll har övergått till att vara enbart
stödjande.

Genom att utbilda och ge råd till ANSF har den svenska kontingenten
bidragit till att förbättra de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att
självständigt initiera, planera, leda och genomföra operationer.
Sammantaget har det stöd som det svenska förbandet tillhandahållit
bidragit till en ökad förmåga hos ANSF att hantera säkerhetsläget i
insatsområdet och det vidare ansvarsområdet i norra Afghanistan.

I takt med att överlämningen av säkerhetsansvar till afghanska
myndigheter har fortskridit, har successiva reduceringar av Isafs
truppnivåer möjliggjorts.
Fram till dess avslut är Isafs uppgift således att stödja de afghanska
säkerhetsstyrkorna, genom bland annat rådgivning och utbildning, så
att styrkorna på egen hand kan upprätthålla säkerheten i hela landet.
Val 2014
Det kommande året - 2014 - blir på flera sätt ännu ett viktigt vägskäl i
Afghanistans historia. I april ska en ny president väljas efter tio år med
Hamid Karzai vid makten som folkvald. Att valet genomförs på ett
fritt, säkert och rättvist sätt blir av stor betydelse för Afghanistans
politiska stabilitet.
Det svenska militära engagemanget
Sverige har bidragit till den internationella säkerhetsstyrkan Isaf sedan
den inrättades vid årsskiftet 2001/02.
Den huvudsakliga uppgiften för det svenska styrkebidraget är att
utbilda och bistå med råd till de afghanska säkerhetsstyrkorna, i syfte

Vid slutet av år 2014 är den gemensamma målsättningen att afghanska
säkerhetsstyrkor ska ha tagit över säkerhetsansvaret i samtliga
provinser.
Sverige har, tillsammans med Finland, tidigare ansvarat för säkerheten
i fyra provinser i norra Afghanistan (Balkh, Jowzjan, SarePul och
Samangan). Sverige har, i enlighet med den s.k. transitionsprocessen,
lämnat över säkerhetsansvaret för dessa fyra provinser till de
afghanska säkerhetsstyrkorna.
Det svenska styrkebidraget har successivt reducerats sedan 2012 och
den svenska styrkan uppgår sedan maj 2013 till cirka 300 personer på
plats i Afghanistan. Utöver detta tillkommer det svenska
helikopterbidraget för medicinsk evakuering samt personal till stöd för
avveckling av infrastruktur och hemtransport av utrustning och
materiel.
Det svenska styrkebidraget har under 2013 genomgått stora
förändringar. Ett närmare samarbete med Finland, Norge och Lettland
inleddes under året i syfte att gemensamt upprätthålla fortsatt god
effekt av verksamheten samtidigt som planerade successiva militära
neddragningar genomfördes.

Samarbetet, som benämns Nordic Baltic Transition Support Unit (NB
TSU), är inriktat på militära och polisiära rådgivnings- och
utbildningsinsatser främst i Balkh- provinsen i norra Afghanistan.
Samarbetet fortsätter till maj 2014.
Finansiellt sett bidrar Sverige till ISAF:s fond (ANA Trust Fund) för
utveckling av den afghanska armén.
Resolute Support Mission
Isaf-insatsen avslutas vid utgången av december 2014 och planeras att
ersättas av en ny insats, Resolute Support Mission (RSM), med fokus
på utbildning och rådgivning till ANSF.
Regeringens inriktning är att Sverige ska fortsätta att bidra till det
internationella samfundets ansträngningar att stödja utvecklingen av de
afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att hantera säkerheten i
Afghanistan, i syfte att åstadkomma en långsiktig stabilitet och en
positiv säkerhetsutveckling i landet.
Sverige kommer därmed bidra till den kommande utbildnings- och
rådgivningsinsatsen, Resolute Support Mission, i syfte att åstadkomma
en effektiv insats med förmåga att stödja, utbilda och genomföra
rådgivning till ANSF.
Sveriges totala engagemang
Syftet med vår militära närvaro i Afghanistan är att kunna skapa en så
stabil miljö som möjligt så att en uppbyggnad av landet samtidigt kan
äga rum.
I kombination med säkerhetsskapande inom ramen för Isaf, har
Sverige, liksom andra Isaf-länder, även genom bistånd bidragit till att
bygga upp Afghanistan och skapa bättre levnadsvillkor för det
afghanska folket.

Under de cirka 12 år som Sverige deltagit i Isaf har afghanernas
tillgång till bland annat sjukvård och utbildning förbättrats avsevärt.
Svenska Afghanistan kommittén (SAK) är en viktig aktör i
sammanhanget.
Här är några exempel på vad det samlade svenska bidraget, militärt
och civilt, bidragit till:
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Att förbättra de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att ta
ansvar för befolkningens säkerhet.
Att fler barn kan gå i skolan.
Att kvinnors läskunnighet har ökat.
Att skolor har försetts med fler klassrum, möbler och
läromedel.
Att vägar har förbättrats.
Att mödravården har förstärkts.

Senaste om Afghanistan
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Bildt deltar i ISAF-möte i Bryssel 2 december 2013
Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan 7 november 2013
Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan 7 november 2013
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos
utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan 7 november 2013
Kraftig ökning av bistånd till Afghanistan 8 augusti 2013
Alla nyheter om
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internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
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Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget
i Afghanistan
	

 	

Prop.2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
	

 	

Prop.2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
	

 	

Överenskommelse om den militära insatsen
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Isaf_kommuniké från mötet maj 2010 (pdf 59 kB)
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Har inte undermenyer
Kosovo
Har inte undermenyer
Libyen
Har inte undermenyer
Somalia
Har inte undermenyer
Bosnien och Hercegovina
Har inte undermenyer
Tchad/RCA, EUFOR

Kosovo
Sverige har sedan 1999 ingått i Kfor (Kosovo Force). Kfor har under
Natos ledning och med mandat från FN haft till uppgift att upprätthålla
en fredlig och säker miljö i Kosovo och samtidigt stödja FN:s
övergångsadministration och det internationella samfundets övriga
civila insatser. Under 2008 förklarade sig Kosovo självständigt. Kfor
genomgår nu en successiv neddragning och omstrukturering med en
minskning av traditionella militära styrkor.
Kfor-styrkan som helhet reduceras nu successivt. Man har gått från en
styrka på cirka 50 000 soldater i början av 2000-talet till dagen cirka 6
150 soldater från 31 länder. Fortsatt reduceringar av den militära
närvaron kommer att ske när den säkerhetsmässiga och politiska
utvecklingen så tillåter. På sikt kommer de militära förbanden att helt
fasas ut.
Sveriges militära bidrag
Liksom många andra truppbidragarländer har Sverige anpassat sig till
omstruktureringen av Kfor som helhet. I takt med att säkerhetsläget
blivit mer stabilt, har också vi minskat storleken på vårt bidrag till att
det senaste året omfatta omkring 50 personer på plats.

Det sista svenska skyttekompaniet i Kfor roterade hem år 2010.
Därefter har det svenska bidraget fokuserats till främst samverkan- och
observatörsuppdrag. Samtidigt har vi övergått till att alltmer
koncenterara vårt stöd till SSR-verksamhet, det vill säga stöd till
säkerhetssektorreform. Med det menas rådgivning och stöd för att
Kosovo ska kunna bygga upp en egen armé och poliskår, detta i
enlighet med demokratiska principer. (Läs mer om SSR i länken till
höger.)

enstaka attentat riktade mot Eulex och kosovansk tull och polis men
tendenserna är avtagande och utsikterna bedöms goda för att
situationen ska normaliseras.

Inom ramen för det svenska SSR-stödet har vi under det gångna året
bland annat bistått med röjning av odetonerad ammunition i Pristina.
Därtill har Kosovos försvarsmakt deltagit i utbildning inom
räddningstjänst i Sverige.

- Under åren har sju svenskar stupat i insatsen. De har förolyckats
utanför strid.
Senaste om Kosovo

Den 20 oktober 2013 avvecklades det svenska förbandet helt och
insatsen inom Kfor anses avslutad. (Så när som på enstaka
stabsofficerare.) Därmed går Sverige in i nästa fas av sitt långsiktiga
engagemang i Kosovo, där vi fortsätter att stödja uppbyggnaden av
Kosovos säkerhetsstyrkor och statsförvaltning.
Beslutet att lämna Kfor grundar sig i en proposition antagen av
riksdagen 2011.
Eulex - Så stödjer vi uppbyggnaden av Kosovos statsförvaltning
Eulex är EU:s civila insats i Kosovo som implementerades under
2008. Insatsens uppgift är att understödja landet i uppbyggnaden av ett
väl fungerande rättsväsen. (polis, domstolar och kriminalvård, samt ett
tullväsende.)
EULEX ska ha vissa begränsade exekutiva befogenheter så länge
Kosovo inte förmår att utöva ansvaret själv på dessa områden.
Sverige bidrar med sekonderad personal till alla sektorer i insatsen.
Säkerhetsläget i dagens Kosovo
Situationen i Kosovo är i dagsläget huvudsakligen stabilt även om det
finns regionala skillnader. I norr, i gränsområdet mot Serbien, sker

Fakta om insatsen
- Sverige inledde sitt militära bidrag år 1999, i oktober
- Sammanlagt har cirka 9000 svenskar tjänstgjort vid kontingenten
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Ewa Björling träffar Kosovos handelsminister 17 september
2013
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 Bildt besökte Kosovo 3 juli 2013
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 Carl Bildt besöker Kroatien, Serbien och Kosovo 29 juni 2013
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 Viktiga framsteg för EU:s utvidgning 23 april 2013
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 EU:s utvidgning diskuteras i allmänna rådet 15 april 2013
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Webb-tv: Karin Enström om Kosovoinsatsen
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Nordiskt samarbete
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Har inte undermenyer
Haga - Samarbete inom civil krisberedskap
De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl
fungerande samarbete på försvarsområdet. Samarbetet är byggt på ett
ömsesidigt förtroende, vilket gör det unikt och tillåter att även frågor
av känslig karaktär diskuteras. De nordiska länderna är överens om att
vi har mycket att vinna genom erfarenhetsutbyte, samverkan,
gemensamma lösningar och gemensamt agerande.
I Sverige finns en bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och
bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära
förmåga till nationell och internationell krishantering.
Sverige ska, tillsammans med de nordiska länderna, möta nya
strategiska hot och utmaningar, globalt och i vårt närområde.
Samarbetet påverkar säkerhetsutvecklingen i vårt närområde positivt
och möjliggör för de nordiska länderna att tillsammans ta ett större,
regionalt säkerhetsansvar.
Regeringen vill se ett så långtgående nordiskt samarbete som möjligt.
Det finns inga principiella begränsningar för samarbetet, så länge det
inte kräver ömsesidiga försvarsgarantier.
Det nordiska samarbetet, som efter ett nytt samförståndsavtal 2009
numera kallas Nordefco (Nordic Defence Co-operation), omfattar
samtliga nordiska länder men har ett flexibelt format. Det innebär att

alla länder inte måste delta i samtliga samarbeten, utan att samarbete
lika gärna kan genomföras bi- eller trilateralt.
De nordiska försvarsministrarna möts två gånger per år. Deras möten
föregås av möten på statssekreterarnivå.
Nordisk samverkan - ledord i internationella insatser
Gemensamma nordiska insatser är viktiga då de kan bidra till stora
samordningsfördelar och leda till effektivare insatser. Särskilt viktigt
är ett redan gott upparbetat samarbete när akuta kriser inträffar.
Sveriges inriktning är att i varje internationell insats som vi avser att
delta i, undersöka möjligheter för nordisk samverkan. Det nordiska
insatssamarbetet inkluderar även övning, träning och
utbildningsaktiviteter. Det gäller också frågor som civil-militär
samverkan, humanitär rätt och FN:s resolution 1325 (kvinnor i
konfliktområden).
Ladda ner
	

 	

Avtal om NORDEFCO (MoU) (pdf 127 kB)
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Nordiska rådets webbplats

Kvinnor i konfliktområden
I krigsregioner har mannen av tradition en särställning och kvinnans
rättigheter och betydelse för stabilitet i ett land förbises. År 2000
upprättade därför FN "Resolution 1325". Den angriper problemet och
kräver att kvinnors situation i konflikter ska beaktas särskilt och att de
involveras i arbetet med att skapa fred och återuppbygga landet.
Huvudmålsättningen med resolution 1325 är att stärka kvinnor och
deras roll i kris- och konfliktområden.
Resolutionen anses unik eftersom den tar fasta på kvinnans utsatthet
under och efter krig. FN fastslår därmed att krig drabbar män och
kvinnor olika, vilket följaktligen kräver ett vidgat och mer nyanserat
arbetssätt från omvärlden vid fredsfrämjande insatser.
Soldaterna i insatsen måste utbildas om kvinnors verklighet och
särskilda behov. De ska lära sig att ta till vara kvinnors kompetens och
erkänna deras rätt till delaktighet i samhällslivet.
Resolutionen kräver därför att arbetet vid en insats, såväl i planering
som i utförande, genomsyras av jämställdhetsperspektivet
(genderperspektivet).
Svensk handlingsplan
Sverige och regeringen har ett uttalat mål att leva upp till resolution
1325, och antog som ett av de första länderna i världen en nationell
handlingsplan.
Planens övergripande mål är att: "synliggöra och förstärka kvinnors
deltagande, makt, inflytande, betydelse, säkerhet och åtnjutande av
sina mänskliga rättigheter, både före, under och efter konflikter".
Så arbetar Försvarsdepartementet med resolutionen

Försvarsdepartementet ansvarar för att implementera arbetet med
resolution 1325 inom försvars- och krisberedskapsområdena. Främst
är det Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, som berörs.
Ett första steg inom både Försvarsmakten och MSB har varit att öka
antalet kvinnor i utlandsinsatserna. Utan kvinnliga soldater och
räddningspersonal är det svårt att få kontakt med de lokala kvinnorna,
som på grund av kulturella normer begränsas i sin kontakt med män.
På hemmaplan satsar båda myndigheterna på utbildning i
genusperspektiv och Försvarsmakten har infört systemet med en
Genders advisors (jämställdhetsrådgivare).
Vad görs i praktiken - militärt?
Gender advisorn finns med på utlandsmissionerna och säkrar att
genusperspektivet blir en integrerad del i det dagliga arbetet.
Konkret handlar det om att soldaterna stödjer kvinnliga nätverk och
för regelbundna samtal med kvinnliga tjänstemän inom det afghanska
lokalstyret. Den militära närvaron signalerar att kvinnorna står under
beskydd, vilket gör dem och deras arbete tryggare. Kontingentschefen
har också utsett chefen för kvinnoavldeningen i lokalstyret till en
nyckelperson, som tillsammans med övriga nyckelpersoner regebundet
bjuds in till möten på campen.
Det ligger ett viktigt symbolvärde i att öppet och i alla sammanhang
tillmäta kvinnorna lika stor betydelse som männen.
Vad görs i praktiken - civilt?
MSB har utbildat kvinnor i Pakistan och Libanon till minröjare och
räddningspersonal vid exempelvis jordbävningar. Behovet av kvinnlig
räddningspersonal är stort, då många kvinnor inte får "vidröras" av en
utomstående man och därmed inte kan ta emot hjälp av ett manligt

räddningsteam. Genom kvinnlig personal kan räddningsarbetet bli mer
lyckosamt samtidigt som kvinnornas status i samhällsstrukturen höjs.
Ansvarigt departement
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 Försvarsdepartementet
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Sveriges handlingsplan för resolution 1325 (pdf 253 kB)
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MSB:s jämställdhetshandbok (pdf 1,5 MB)
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FN om resolution 1325

Europas försvarspolitik
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EU:s militära kommitté
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Den europeiska försvarsbyrån, EDA
	

 	

EU:s stridsgrupper
EU har sedan 2001 en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Den
syftar till att utveckla unionens förmåga att förebygga och hantera
kriser och konflikter utanför EU:s gränser. Detta görs via
gemensamma miltära insatser men också civila humanitära
räddningsinsatser.
Varför tillkom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken?
Formandet av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken kan
spåras till krigen i före detta Jugoslavien under 1990-talet. Dessa
blottade ett starkt behov av ett europeisk och samstämmigt instrument
för hantering av olika typer av kriser och konflikter.
Struktur
Inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken finns en struktur
bestående av kommittéer och arbetsgrupper som alla arbetar för att
implementera politiken. Det rör sig om allt ifrån framtagande av
gemensamma materielprojekt till beslut om blivande insatser. Viktigt
att betona här är att försvarspolitiken är ett mellanstatligt samarbete,
vilket innebär att medlemsländer själva har beslutsrätt om huruvida de
ska delta och i vilken utsträckning. Det handlar således inte om en
europeisk armé.
Säkerhetsstrategi som stomme
År 2003 passerades en milstolpe när EU för första gången
presenterade en gemensam en säkerhetsstrategi. Där fastställdes en

omvärldssyn i säkerhetsrelaterade frågor samt hur EU vill att de
strategiska målsättningar ska utformas. Här identifierade man de
största hoten och hur man ska arbeta för att möta dessa. Strategin ger
medlemsstaterna en gemensam politisk utgångspunkt, och skapar
möjligheter att bättre kommunicera EU:s ståndpunkter gentemot andra
länder.

EU:s militära kommitté

Ladda ner
	

 	

Europeiska säkerhetsstrategin (pdf 101 kB)

Kommitténs uppgift är att ge militära råd och rekommendationer till
kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, samt instruktioner till den
militära staben. Ordföranden för militärkommitté är rådgivare till den
höge representanten för utrikes frågor.
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EDA:s webbplats
	

 	

Europeiska unionens råd: Säkerhets- och försvarspolitik

Den militära kommittén är det högsta militära organet inom EU.
Kommittén består av medlemsländernas överbefälhavare som möts två
gånger per år. I övrigt företräds de av permanenta militära
representanter som är stationerade i Bryssel.

Ordföranden ger råd och rekommendationer i alla militära frågor.
Detta inkluderar exempelvis de militära aspekterna av politisk kontroll
och strategisk ledning av krishanteringsoperationer, riskbedömning vid
potentiella kriser, den militära dimensionen av en krissituation och
dess implikationer, utarbetande, bedömning och översyn av militära
målsättningar med mera.
När EU genomför militära krishanteringsinsatser följer
militärkommittén genomförandet, som dock genomförs på
insatsbefälhavarens ansvar. Ordföranden är den primära
kontaktpersonen i Bryssel.
Kommittén stöds av den militära staben i rådssekretariatet och biträds
av en arbetsgrupp, som förbereder militärkommitténs arbete. En annan
arbetsgrupp under kommitténs ledning följer upp och diskuterar EU:s
militära förmågemål.
Externa länkar
	

 	

EU:s militära kommittée

Den europeiska försvarsbyrån, EDA
Sedan 2004 grundades den europeiska försvarsbyrån, EDA.
Myndigheten har som främsta uppgift att stödja europeiskt samarbete
av försvarsmateriel.
Förenklat uttryckt kan EDA räknas in i fyra områden där
huvuduppgifterna är följande:
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 Skapa militära förmågor
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 Stödja försvarsforskning och -teknikutveckling
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 Stödja försvarsindustrisamarbete
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 Skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustrimarknad
Behovet av att lösa dessa uppgifter uppkom när den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken började ta form i början av 2000-talet.
Det konstaterades att medlemsstaterna i EU hade för stora brister i sina
militära förmågor för att kunna möta förväntningarna inom kommande
krishanteringsinsatser. De största bristerna återfanns inom lednings-,
transport, underrättelse- och logistikfunktionerna.
Men istället för att parallellt bygga ut varje lands försvar inom samma
områden, bedömdes lösningen vara att få bättre verkan av existerande
resurser. Därför satsar EDA på att samverka och ta fram gemensamma
resurser för ett delat utnyttjande.
Några av de aktuella samarbeten som ligger under EDA:s paraply är:
flygtransporter, helikopterutveckling, minröjning, radioteknik,
framtida flygsystem samt havsövervakning.
Sverige stöder aktivt EDA, eftersom det ligger i vårt intresse att skapa
ett EU som har bättre förmåga till krishantering. Samarbetet hjälper
oss också att tillsammans med andra upprätthålla förmågor som annars
hade varit för kostsamma.

Den i Sverige verksamma försvarsindustrin är en av de mest
utvecklade i Europa och det är av central betydelse att den får
möjlighet att konkurrera i en konkurrensutsatt marknad där produktens
kvalitet respektive pris blir avgörande för om kontrakt erhålls. EDA
underlättar detta. Just genom den kompetenta och omfattande
försvarsindustrin har Sverige ett relativt stort inflytande i EDA allmänt
sett.
Externa länkar
	

 	

EDA:s webbplats

EU:s stridsgrupper
År 2007 sjösatte EU sitt stridsgruppskoncept. Detta innebär att två
stridsgrupper från olika medlemsländer står i beredskap sex månader i
taget, enligt ett rullande schema. Styrkorna ska snabbt kunna sättas in i
ett krisområde.
Enligt konceptet för EU:s stridsgrupper står två styrkor samtidigt i
beredskap under en sexmånadersperiod, för att vid behov kunna sättas
in i två separata insatser. Ett eller flera länder ställer upp med styrkor
enligt ett rullande schema.
En stridsgrupp kan antingen genomföra egna insatser på 30 till 120
dygn, eller utgöra den inledande delen av en större och mer långsiktig
EU-insats. Uppgifterna kan variera över hela konfliktskalan, från
räddnings- eller humanitära insatser till väpnad strid i
fredsframtvingande situationer. Det finns inga geografiska
begränsningar beträffande ett tänkbart insatsområde, men för planering
används en radie om 600 mil från Bryssel. Insatsen kan dock inte äga
rum inom ett medlemsland.
Två av grundprinciperna för dessa styrkor är att de ska vara allsidiga
och ha förmåga att genomföra självständiga insatser utan att ytterligare
stöd behöver tillföras. Det är dock upp till deltagande länder att själva
bestämma sammansättning och utrustning, utifrån EU:s
kravspecifikation. Detta innebär att ingen stridsgrupp är identisk med
någon annan.
Alla stridsgrupper är av princip multinationella. Även om ett land
bidrar med huvuddelen av styrkan kommer ledningen att genomföras
av staber som förstärks med officerare från flera EU-länder.
Bakgrund och beslut

EU:s stats- och regeringschefer beslutade vid Europeiska rådet i Köln
1999 att unionen skulle kunna förebygga och bemöta konflikter genom
att sända ut civil och militär personal i fredsfrämjande insatser.
Vid detta tillfälle beslutades också att insatserna skulle bygga på
nationella resurser som på frivillig basis ställs till unionens förfogande
när beslut om att genomföra en insats tas.
Som en uppföljning av beslutet i Köln 1999 enades man vid
Europeiska rådet i Helsingfors samma år om målsättningar för att
utveckla en sådan militär förmåga. Dessa målsättningar brukar kallas
Helsinki Headline Goal eller Headline Goal 2003. Av Helsinki
Headline Goal framgår att EU ska ha som mål att upprätta en
snabbinsatsförmåga som ska kunna sättas in med kort varsel för att
genomföra fredsfrämjande insatser med militära medel.
I samband med Europeiska rådets möte i juni 2001 togs ytterligare steg
i utvecklingen av EU:s militära snabbinsatsförmåga. Vid detta möte
fattades beslut om dokumentet Headline Goal 2010, som är en
utveckling av Headline Goal 2003. Ett av huvudelementen i Headline
Goal 2010 är upprättandet av stridsgrupper så kallade Battlegroups.
Intill dags dato har ingen stridsgrupp skickats ut på skarpt uppdrag.
Ansvarigt departement
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Skrivelse 2010/11:27 Svenskt deltagande i den nordiska
stridsgruppen 2011
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Faktablad: EU Battlegroups and EU Civilian and Military Cell

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.
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 ickeinternationella 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, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Rekryteringsmyndigheten, Försvarshögskolan och 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
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 Försvarsdepartementet
Relaterat
	

 	

Prop. 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt
samarbete och internationell krishantering
Externa länkar
	

 	

Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter
	

 	

Svenska Röda korset

Underrättelsefrågor
Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk säkerhets, utrikes- och
försvarspolitik. Underrättelsetjänsten bidrar till att stärka Sveriges
långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår
försvarspolitiska förmåga.
Till underrättelsetjänstens uppgift hör också att inhämta, bearbeta och
delge relevanta underrättelser om hot mot Sveriges yttre säkerhet eller
svenska intressen.
Värdet av underrättelser handlar inte bara om förmågan att hantera
konkreta hot och risker. Det handlar även om att kunna göra riktiga
bedömningar om aktuella händelser och mer långsiktiga
säkerhetspolitiskt relevanta skeenden.
En viktig uppgift är också att ta fram underlag inför beslut om
deltagande i internationella krishanteringsinsatser, civila såväl som
militära, och att ta fram relevent underlag under pågående insatser.
I det sammanhanget kan underrättelseinformation vara av stor
betydelse både för att skydda svensk personal och för att möjliggöra så
effektiva insatser som möjligt.
	

 ▪	

 Försvarmakten
	

 ▪	

 Försvarets radioanstalt (FRA)
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 Försvarets materielverk (FMV)
	

 ▪	

 Försvarets forskningsinstitut (FOI)
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Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
	

 	

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
	

 	

Lag (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamheten
	

 	

Förordning (2008:923) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamheten
	

 	

Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
	

 	

Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion
för försvarsunderrättelseverksamheten

Klimat och klimatstörningar.
(Miljöminister)

Lena Ek
Miljöminister
Miljödepartementet
"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom
en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både
internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där
det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."
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Ansvarsområden
	

 ▪	

 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	

 ▪	

 Hav och vatten
	

 ▪	

 Hållbar utveckling
	

 ▪	

 Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
	

 ▪	

 Klimat
	

 ▪	

 Kretslopp och avfall (Ingår i området för hushållsverksamheter)
	

 ▪	

 Miljöforskning och miljöövervakning
	

 ▪	

 Miljölagstiftning
	

 ▪	

 Miljösamarbete i internationella organisationer
	

 ▪	

 Miljöteknik
	

 ▪	

 Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
	

 ▪	

 Sveriges miljömål

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

nu följs besluten därifrån upp i Hyderabad.

	

 	

	

 	


Nationellt arbete
Har inte undermenyer
Biologisk mångfald inom EU
	

 	

Internationellt arbete med biologisk mångfald
	

 	

Remisser
Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora
miljöutmaning och en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Naturvården
har under de senaste decennierna utvecklats från att mest ha varit
inriktad på bildandet av naturreservat och andra typer av skydd, till att
bevarandet av den biologisk mångfalden ska vara en naturlig
komponent inom alla sektorer som nyttjar mark och vatten.

Vid FN-mötet i Nagoya antogs mål, en ny strategisk plan och
arbetsprogram för perioden 2011-2020 för att rädda den biologiska
mångfalden. Nagoyaplanen innehåller 20 delmål med åtgärder som ska
stoppa förlusten av biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att
ekosystem är motståndskraftiga mot exempelvis klimatförändringar
och fortsätter att ge oss viktiga ekosystemtjänster.

Sverige har en lång tradition av att värna mångfalden av naturtyper
och olika arter. Uthålliga ekosystem är en grundpelare för allt
mänskligt liv och för vår ekonomi.

Regeringen har fastställt fem etappmål om biologisk mångfald i april
2012 (Ds 2012:23):

Ekosystemtjänsters värde ska synliggöras
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden
och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för
mänsklighetens existens. Ekosystemen försörjer oss med tjänster som
skogens produkter, livsmedel, vattenrening och upprätthållandet av
luftens syrehalt och jordens bördighet. Möjligheter för människor att
vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär och svamp är
även det ekosystemtjänster.
Bevarande av svensk natur utifrån internationella mål
I oktober 2012 hölls FN:s elfte partsmöte inom Konventionen om
biologisk mångfald (COP 11) i Hyderabad, Indien. FN-mötet om
biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan, blev en stor framgång och

Etappmål stöder arbetet med biologisk mångfald
En av de viktigaste svenska åtgärderna för bevarandet av den
biologiska mångfalden är framtagandet av de svenska
miljökvalitetsmålen, och det arbete som nu pågår för att genomföra
åtgärder för att nå dem.

	

 ▪	

 ekosystemtjänster och resiliens,
	

 ▪	

 den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden,
	

 ▪	

 hotade arter och naturtyper,
	

 ▪	

 invasiva främmande arter,
	

 ▪	

 kunskap om genetisk mångfald.
Etappmålen svarar mot viktiga behov som har identifierats inom
konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och i EUstrategin för biologisk mångfald, som antogs 2011. Naturvårdsverket
har i uppgift att samordna uppföljningen av etappmålen för biologisk
mångfald, i samråd med berörda myndigheter
	

 ▪	

 Ds 2012:23 Svenska miljömål - preciseringar av
miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål

Miljömålen för biologisk mångfald
Miljökvalitetsmålen är inriktade på miljön som helhet men så många
som sju av dem är nästan helt inriktade på biologisk mångfald;
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Relaterat
	

 	

Lena Eks tal på Flora- och Faunakonferens 2013: "Gränslös
naturvård, med arten i fokus"
	

 	

Lena Eks tal på Flora- och Fanuakonferens 2012: "Så stärker vi
värdet av ekosystemtjänster"
Externa länkar
	

 	

Regeringens nyhetsbrev okt 2012: Naturens tjänster är
oumbärliga för samhället
	

 	

Läs mer om biologisk mångfald på Naturvårdsverkets
webbplats
	

 	

Miljömål.se

Havs- och vattenmiljö
	

 	

Nationell havspolitik
	

 	

EU-politik för hav och vatten
	

 	

Havspolitik internationellt
	

 	

Remisser
Allt vatten hänger ihop. Vattenkvaliteten på land påverkar havets
miljötillstånd. Regeringen arbetar därför för att utveckla en
sammanhållen havs- och vattenpolitik. En stor del av arbetet sker i
samarbete med övriga länder inom EU och i Östersjöregionen.
De långsiktiga målen för havs- och vattenmiljön anges i både
nationella och regionala instrument och EU-instrument, men är i stort
sett sammanfallande:
	

 ▪	


	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	


Att inom en generation skapa förutsättningar för att uppnå
relevanta nationella miljökvalitetsmål, i första hand Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning,
Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag,
Att senast år 2015 uppnå god vattenstatus i sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten
(införlivad i svensk rätt genom bl.a.
vattenförvaltningsförordningen),
Att senast 2020 uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den
marina miljön enligt EU:s havsmiljödirektiv (införlivad i
svensk rätt genom havsmiljöförordningen),
Att senast 2021 uppnå eller upprätthålla god miljöstatus enligt
Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP).

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Myndigheten
arbetar med frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande
av sjöar, vattendrag och hav.

att ta fram åtgärdsprogram för att kunna uppnå god miljöstatus.
Åtgärdsprogrammen ska finnas på plats år 2015. I arbetet är
samverkan med de regionala havskonventionerna mycket viktig.
	

 ▪	

 Om havsmiljödirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten
Grunden för den svenska vattenförvaltningen utgörs av ett ramverk för
att skydda och förbättra alla vatten inom EU, det så kallade
ramdirektivet för vatten. Direktivet omfattar såväl grundvatten som
ytvatten - det vill säga sjöar, vattendrag och kustvatten och rör hela
vattenmiljön och ekosystemen i våra vattendrag. Huvudsyftet är att
förebygga föroreningar och uppnå och bibehålla en minsta godtagbar
vattenkvalitet för ytvatten och grundvatten till år 2015. En rad olika
svenska myndigheter arbetar med genomförandet av kraven i
direktivet.
	

 ▪	

 Om ramdirektivet för vatten

Miljömålen för hav och vatten
Många av de svenska miljökvalitetsmålen berör hav och vatten,
däribland "Hav i balans samt levande kust och skärgård",
"Grundvatten av god kvalitet", "Ingen övergödning", "Giftfri miljö"
och "Levande sjöar och vattendrag".

EU:s havsmiljödirektiv
Arbetet med EU:s havsmiljödirektiv har gått in en aktiv
genomförandefas. Målet för havsmiljödirektivet är god miljöstatus för
EU:s hav och deras ekosystem till 2020.
Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för
havsmiljödirektivets genomförande i Sverige. Under 2012 har
myndigheten genomfört en inledande bedömning av tillståndet i
Nordsjön och Östersjön, fastställt vad som utgör god miljöstatus för
Nordsjön och Östersjön samt fastställt miljökvalitetsnormer med
indikatorer. Detta har Havs- och vattenmyndigheten även rapporterats
till EU-kommissionen efter ett brett remissförfarande.
Under 2013 fortsätter nu myndigheten arbetet med att upprätta
övervakningsprogram för havsmiljödirektivet, och även arbetet med
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Havs- och vattenmyndigheten
	

 	

Naturvårdsverkets information om vatten
	

 	

Om badvatten på Badplatsens webbplats
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Hållbar utveckling
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För att nå framsteg för en hållbar utveckling krävs ett brett
engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala
beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och civila
samhällets organisationer.
En utgångspunkt i regeringens arbete med hållbar utveckling är
individens rättigheter och behov. Medborgare och organisationer måste
kunna kräva av sina regeringar att de för en långsiktigt hållbar politik.
Demokrati och institutionella ramverk, mänskliga rättigheter och
jämställdhet ses därför som förutsättningar för hållbar utveckling.
Arbetet med hållbar utveckling
Under 2012 har frågan om hållbar utveckling aktualiserats
internationellt. Den svenska regeringen stod i april värd för den
internationella konferensen "Stockholm+40" till minne av FN:s första
globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Syftet
med Stockholm+40 var att samla aktörer från det internationella
samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar.
Resultaten från Stockholm+40 togs vidare som inspel till Rio+20,
FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, som hölls i juni
2012. (Mer information om Stockholm+40 och Rio+20 finns till
vänster i menyraden.)

Regeringen prioriterar följande frågor i arbetet för hållbar utveckling,
nationellt och globalt:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


	

 ▪	


Hållbar urbanisering - hållbara städer.
Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten.
Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster.
Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart
jordbruk, skog och fiske samt handel.
Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål.

Vändpunkt för att hantera utmaningar
Vi upplever idag flera globala kriser: den finansiella och ekonomiska
krisen, det snabbt förändrade klimatet och den accelererande förlusten
av biologisk mångfald och obalanser i världens ekosystem. Kris
betyder egentligen tidpunkt för beslut, vändpunkt eller avgörande
ögonblick. Den vändpunkt vi står inför innebär en unik möjlighet att
hantera dessa ekonomiska och miljömässiga utmaningar
sammanhållet.
Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett engagemang av många
olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare,
innovatörer, ungdomar och civila samhällets organisationer.
Den gröna ekonomins potential
Den starka tillväxt som miljöteknikbranschen redan har haft under de
senaste åren visar på den gröna ekonomins potential. Att EU ställer om
till en eko-effektiv ekonomi före resten av världen kan ge oss i Europa
betydande konkurrensfördelar. Den globala efterfrågan på
naturresurser och dess påverkan på miljön kommer fortsätta med
nuvarande globala tillväxtmönster. Detta leder sannolikt till ökade
marknadspriser på råvaror, ett ökat behov av lösningar för effektivare
användning av energi- och naturresurser samt generellt ökad
efterfrågan på god miljöprestanda inom alla näringar.
Behov av nya produkter

Behovet av nya produkter, tjänster och systemlösningar som bidrar till
att lösa dessa globala utmaningar är därför en exceptionell möjlighet
för stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Förnybar energi,
miljöteknik, energieffektivisering, samhällsplanering och byggande,
hållbara transporter och fordon, turism och jordbruk är några exempel
på områden där omställningen behövs. Små- och medelstora företag
har en viktig roll i omställningen och för att skapa nya jobb.
Begreppet hållbar utveckling
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987,
är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling
- den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och
ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i
Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en
överordnad princip för FN:s arbete.
Relaterat
	

 	

Skr 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling
av svensk strategi för hållbar utveckling
	

 	

Informationsmaterial: Miljötekniklösningar - 13 svenska
exempel
	

 	

Konferensrapport: Stockholm+40 - Partnership Forum for
Sustainable Development (på engelska)
Ladda ner
	

 	

Slutdokument från FN-mötet 2012 Rio+20: The Future We
Want (pdf 478 kB)
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Blogginlägg från Hållbarhetsturnén 2013: Vi unga lovar att ge
vårt stöd om ni politiker höjer ambitionen!

Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
	

 	

Nationell kemikaliepolitik
	

 	

Kemikaliepolitik inom EU
	

 	

Internationell kemikaliepolitik
	

 	

Remisser
Sveriges regering arbetar aktivt för att stärka och utöka den nuvarande
kemikalieregleringen, såväl nationellt som internationellt. Regeringen
arbetar också för att minska användningen och spridningen av farliga
ämnen i varor. Särskilt fokus riktas mot att barn kommer i kontakt med
farliga ämnen.
Kemikalier är en viktig och nödvändig del av våra liv och bidrar till
livsmedelsproduktionen, klädesproduktionen och tillverkningen av
nästan alla varor i vår vardag. Kemikalieindustrin är en av de mest
globaliserade av alla industrier och en starkt bidragande faktor till
ekonomisk tillväxt. Användningen av kemikalier är en viktig del i
samhället och behövs ofta för att få önskad funktion i en mängd
produkter och tjänster.
Felaktig hantering av kemikalier kan dock leda till allvarliga och
dyrbara skador på hälsa och miljö. Kunskap om kemiska ämnens
hälso- och miljöfarliga egenskaper är en förutsättning för en säker
hantering vid tillverkning, användning, återvinning och i avfallsledet.
Dålig kemikaliekontroll och felaktigt användande av farliga kemikalier
riskerar att leda till stora samhälleliga kostnader för att korrigera för
skador på människors hälsa och miljön.

Nationell kemikaliepolitik
Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Att
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en av de viktigaste, mest
omfattande och utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken.
Regelverket för kemikalier är i stort sett totalharmoniserat inom EU
och mycket av Sveriges arbete på området är därför inriktat på att
driva frågorna inom EU och internationellt.
Reglering av kemikalier på EU-nivå
Sverige arbetar inom EU för att ytterligare utveckla lagstiftningen
inom området. De grundläggande regelverken inom EU är
kemikalieförordningen Reach och CLP-förordningen om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
Utöver dessa finns bland annat regler för användning av
växtskyddsmedel och biocider samt produktspecifika direktiv som
exempelvis RoHS-direktivet om vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning samt leksaksdirektivet. Dessa rättsakter ställer
bland annat upp kunskaps- och märkningskrav för kemiska ämnen som
tillverkas i eller importeras till EU eller mekanismer för att utvärdera
ämnens risker samt för att sätta upp tillståndskrav eller begränsningar
för användningen.
Globalt arbete
Världssamfundet har enats om ett globalt mål om en säker
kemikaliehantering till år 2020. Inom ramen för detta driver den
svenska regeringen kemikaliefrågorna internationellt för att ytterligare
stärka regelutvecklingen inom kemikalieområdet. Regeringen
lanserade bland annat 2012 ett initiativ om "8 år - 8 steg - På väg mot
en hållbar hantering av kemikalier till 2020" i syfte att öka
förutsättningarna att nå 2020-målet. Sverige har vidare exempelvis
bidragit aktivt till att nå ett ambitiöst globalt bindande instrument för

kvicksilver, vilket världens länder enades om i januari 2013.
Sverige har de senaste åren utökat sitt stöd till utvecklingsländer och
Sverige kan på så vis bidra till uppbyggnad av kunskap och en
myndighetsstruktur som leder till att länderna kan tillämpa
överenskommelserna och utveckla en ändamålsenlig
kemikaliekontroll.
Genom den globala kemikaliestrategin (SAICM) och inom den
europeiska kemikalielagstiftningen verkar regeringen bland annat för
att minska användningen och spridningen av farliga ämnen i varor. I
det globala kemikaliearbetet är ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd
till utvecklingsländerna en viktig byggsten.
Miljömålet Giftfri miljö
Enligt miljömålet Giftfri miljö ska förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Målet är också att halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och att deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen ska också vara nära bakgrundsnivåerna.
Grunden i arbetet för Giftfri miljö är att förebygga skador på
människors hälsa eller i miljön av kemiska ämnen, produkter och
varor.
Ladda ner
	

 	

Regeringsbeslut: Etappmål för farliga ämnen (pdf 237 kB)
Externa länkar
	

 	

Kemikalieinspektionens webbplats
	

 	

Om miljömålet Giftfri miljö på Miljömål.se

Klimat
	

 	


Har inte undermenyer
Nordisk klimatdialog om IPCC 27 september
	

 	

Luft
	

 	

Nationellt klimatarbete
	

 	

EU:s klimatarbete
	

 	

Internationellt klimatarbete
	

 	

Har inte undermenyer
Klimatforskning
	

 	

Remisser
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den
högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och
främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen
klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.
Arbetet med klimatfrågorna
Den Svenska klimatpolitiken har under senare år utvecklats mot en
starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete.
Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar
aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och
snabbt fasa ut beroendet av fossil energi.
Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:
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att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40
procent jämfört med år 1990
att energieffektiviteten ökas med 20 procent

Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar
regleras framför allt genom FN:s ramkonvention om
klimatförändringar (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet.
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 tusen forskare från olika länder inom olika discipliner
och analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.
Externa länkar
	

 	

Om klimatförändringar på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Om klimatförändringar SMHI:s webbplats
	

 	

Om miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan på
Miljömål.se
	

 	

Naturvårdsverket och FN:s klimatpanel IPCC

Kretslopp och avfall (Ingår i området förhushållsverksamheter)
	

 	

Remisser
Kretslopp och avfall
Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16
miljökvalitetsmål. En sund konkurrens och tydlig ansvarsfördelning
mellan aktörerna på avfallsmarknaden är viktiga förutsättningar för att
förebygga produkters negativa påverkan på miljö och människors
hälsa. Avfall kan också vara både en resurs och ett miljöproblem.
Regeringen strävar efter att uppnå giftfria och resurseffektiva
kretslopp som ett led i arbetet med en giftfri vardag.
Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. En
viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god
avfallshantering. Hanteringen är dessutom en nödvändig infrastruktur
som måste fungera i samhället. Producentansvar och nya styrmedel har
under senare år införts 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.
Avfall som en resurs
Regeringens mål är att i så hög grad som möjligt ta tillvara de resurser
som finns i avfall. Samtidigt är det viktigt att minska negativa effekter
i form av utsläpp av metangas från deponering och koldioxid från
förbränning samt utsläpp av tungmetaller och organiska miljögifter.
Det är också viktigt att återvinningen inte sker på ett sätt att avfall som
innehåller farliga ämnen sprids okontrollerat i nya produkter.
Uppdrag om hållbar återvinning av fosfor
Regeringen beslutade 2012 om ett uppdrag till Naturvårdsverket om
hållbar återföring av fosfor. Verket fick i uppdrag att kartlägga

fosforresurser i samhället med potential för återföring, föreslå ett
investeringsstöd för ny teknik, utarbeta kriterier för spridning av slam/
röt- och kompostrester m.m. till olika markområden (åkermark,
skogsmark och övrig mark) i syfte att återföra fosfor, samt föreslå ett
etappmål om återföring av fosfor. Verket redovisade uppdraget i
september 2013 och rapporten remitteras för nuvarande. Regeringen
gav den 31 oktober 2013 ett kompletterande uppdrag till
Naturvårdsverket angående investeringsstöd för hållbar återföring av
fosfor. Uppdraget ska redovisas i december 2013.
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Uppdrag om hållbar återföring av fosfor
Naturvårdsverkets utredning: Ett steg på vägen mot en hållbar
återföring av fosfor
Pressmeddelande: Nytt uppdrag till Naturvårdsverket angående
investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Förslag om resurseffektiv avfallshantering
Avfallsutredningen tillsattes av regeringen i juni 2011 för att göra en
allmän översyn av avfallsområdet. Utredningen har överlämnat
slutbetänkandet, "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv
avfallshantering", SOU 2012:56 till regeringen. Den särskilde
utredaren föreslår bland annat att ansvaret för insamling av
förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt
som kraven på producenternas helhetsansvar för
förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.
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Mot ett hållbart samhälle - resurseffektiv avfallshantering,
SOU 2012:46
Redovisning av uppdraget (på Naturvårdsverkets webbplats)

Dialog om bättre insamling av lågenergilampor

200 000 lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs varje år
felaktigt i glasåtervinningen. Miljöminister Lena Ek har därför tagit
initiativ till en dialog kring hur insamlingen kan förbättras. Under
2011, 2012 och 2013 har hon träffat representanter för
elektronikavfall- och återvinningsbranschen samt berörda
myndigheter.
Vid ett dialogmöte 2012 antogs en Deklaration om bättre insamling av
lågenergilampor. Genom att anta deklarationen godtog aktörerna att
aktivt och engagerat fortsätta att arbeta för att öka tillgängligheten av
insamlingssystem för lågenergilampor i hela Sverige och arbeta för en
ökad och tydligare information till konsumenterna om var
lågenergilampor ska slängas. Aktörerna enades också om målet att
under 2012 samla in 2 miljoner fler lågenergilampor än 2011. Vid ett
uppföljande dialogmöte 2013 konstaterades att denna målsättning hade
nåtts, men att det trots framstegen fortsatt finns en förbättringspotential
då det ännu finns lågenergilampor som hamnar fel.
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Blogginlägg: Felaktig återvinning av lågenergilampor är farligt
för både människa och natur

Utökat arbete mot nedskräpning
Nedskräpningen i samhället är en prioriterad fråga för regeringen. För
att komma till rätta med problemet har Naturvårdsverket getts i
uppdrag att genomföra en särskild satsning för att motverka
nedskräpning. Uppdraget omfattar nedskräpning i stadsmiljö och i
naturen, inklusive längs våra kuster och ska redovisas i april 2013.
Arbetet ska genomföras i dialog med berörda aktörer på lokal, regional
och nationell nivå.
I juli 2011 infördes även en ny straffbestämmelse för nedskräpning
som innebär att böter kan utfärdas på plats vid mindre förseelser.
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 Ny straffbestämmelse om nedskräpning
Ansvaret för avfall från hushåll
Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på olika aktörer.
Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna t ex
förpackningar och tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall där
producentansvar inte införts. Producentansvaret ses som en
grundläggande faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad av
återvinning.
Externa länkar
	

 	

Om kretslopp och avfall på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Miljömålsportalen

Miljöforskning och miljöövervakning

Miljölagstiftning

	

 	


	

 	


	

 	


Har inte undermenyer
Miljöforskning
Har inte undermenyer
Miljöövervakning

Miljöforskningen är central för den svenska miljöpolitiken och
miljöövervakningen ger underlag för analys av både nationell och
internationell miljöpåverkan.
Miljöforskningen är en viktig drivkraft för miljöpolitiken både
nationellt och internationellt.
Hand i hand med miljöforskningen går miljöövervakningen.
Regeringens krav på en effektiv miljöövervakning innebär att den ska
beskriva tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna underlag för
åtgärder och följa upp beslutade åtgärder. Miljöövervakningen ska
också ge underlag för analys av miljöpåverkan från nationella och
internationella utsläppskällor.
Regeringens mål är att Sveriges ställning som forskningsnation ska
stärkas, för att på så sätt stärka den svenska konkurrenskraften och
kunskapsförsörjningen.
Relaterat
	

 	

Om regeringens arbete med miljöteknik
Externa länkar
	

 	

Miljömål.se

Har inte undermenyer
Miljölagstiftning
	

 	

Miljöbalken
	

 	

Århuskonventionen
	

 	

Regeländringar
	

 	

Remisser
I Sverige utgörs miljölagstiftningen framför allt av miljöbalken som
sedan 1999 är den ramlag som syftar till att främja hållbar utveckling.
Att miljöbalken är en ramlag innebär att de flesta reglerna inte är
exakta och att det inte i detalj anges hur olika avvägningar enligt
balkens bestämmelser ska göras.
Liksom EU:s alla andra medlemsstater lyder Sverige under EU-rätten
vilket innebär att vi måste se till att den svenska lagstiftningen lever
upp till EU-rättens krav. Sverige är också anslutet till ett 40-tal
internationella miljökonventioner för att skydda miljön och hushålla
med våra naturresurser. Århuskonventionen är särskilt viktig när det
gäller allmänhetens rättigheter, till exempel när det gäller att få
tillgång till miljöinformation från myndigheter och att påverka
miljöbeslut.
Miljömålen har en stark koppling till den svenska miljölagstiftningen.
För att säkerställa miljöbalkens syfte genomför de operativa
myndigheterna, såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten, de
tillsynsinsatser som behövs. Miljömålen konkretiserar tillsynsarbetet
och därför är det viktigt att planera tillsynen med miljömålen som
grund.

Relaterat
	

 	

Sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:45 om
miljöbalken
	

 	

Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
	

 	

SÖ 2005:28 Århus-konventionen
Externa länkar
	

 	

Läs mer om miljölagstiftning på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Regeringskansliets rättsdatabaser
	

 	

Webbplatsen lagrummet

Miljösamarbete i internationella organisationer
	

 	

OECD-granskning av svensk miljöpolitik
Sverige spelar en aktiv roll i det internationella samarbetet för miljö
och hållbar utveckling. Vi har som land anslutit oss till ett stort antal
internationella konventioner, protokoll och andra överenskommelser
till skydd för miljön och deltar i samarbeten inom EU, i vårt
närområde och globalt.
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. På den här sidan presenteras viktiga samarbetsorgan för
regeringens internationella miljöarbete.
Arktiska rådet
Arktiska rådet bildades 1996 och består av Sverige, Danmark
(Grönland och Färöarna), Finland, Island, Norge, Ryssland, Kanada
och USA, samt representanter för sex ursprungsfolk i Arktis.
Samarbetet om miljöfrågor omfattar bland annat beslut om
policyrekommendationer och stöd till forskning. Flera av
miljöfrågorna som hanteras i Arktiska rådet har kopplingar till andra
internationella miljöfrågor som ligger inom miljöministrarnas
ansvarsområden. Mellan 2011 och 2013 är Sverige ordförande i
Arktiska rådet. Sverige representeras av utrikesministern.
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Arktiska rådets webbplats
Om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet

Barentsrådet
Samarbetet i Barentsregionen mellan Danmark, Finland, Island,
Norge, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen inleddes 1993. I
samarbetet ingår även regionens landshövdingar, guvernörer och
representanter för regionens urfolk. Barentsrådets miljöarbetsgrupp
arbetar med att ge stöd till att lösa regionens miljöproblem och stärka
en långsiktig ekonomisk utveckling. Miljöarbetsgruppen har fyra
utskott: Renare produktion och hållbar konsumtion, Naturskydd,
Vattensamarbete samt utskottet som jobbar med så kallade "hot spots"
- förorenade områden. Vid sitt senaste möte kunde ministrarna stryka
fyra så kallade hot spots från listan över förorenade platser.
	

 ▪	

 Barentsrådets webbplats
EU
EU är den enda internationella organisation som har befogenhet att
anta omfattande miljöregler som är bindande för medlemsländerna. En
stor del av Sveriges globala arbete grundas dessutom i en gemensam
EU-politik. Inom EU värnar EU-kommissionen om EU:s
gemensamma intressen och föreslår nya lagar. Ministerrådet företräder
de enskilda medlemsstaterna och består av EU:s 27 medlemsländers
ministrar. Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs
direkt i allmänna val vart femte år.
Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar tillsammans om de
lagförslag som EU-kommissionen föreslår. EU:s 27 medlemsländer
turas om att leda arbetet i ministerrådet ett halvår i taget. På
miljöområdet leds arbetet av EU:s 27 miljöministrar (Miljörådet).
Arbetet sker på tre nivåer: med tjänstemän i arbetsgrupper, med
ambassadörer i Coreper samt med medlemsländernas miljöministrar
som sammanträder i Miljörådet i regel två gånger per halvår.
Ministerrådet deltar i internationella förhandlingar och ingår även

internationella avtal för EU:s räkning, såsom Kyotoprotokollet; FN:s
internationella klimatavtal.
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 Europeiska rådets webbplats
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 Om regeringens arbete i rådet för miljö
Globala miljöfonden
Globala miljöfonden, GEF, är idag den största globala fonden för miljö
och utveckling. GEF bildades 1991 för att erbjuda finansiering för de
nya konventioner som skapades till följd av Riomötet; klimat-, öken-,
biologisk mångfalds- och Stockholmskonventionen (kemikalier). GEF
bidrar till en hållbar utveckling, till en lokalt och globalt bättre miljö
samt till u-ländernas möjligheter att genomföra sina åtaganden under
miljökonventionerna. Fonden är unik i sitt slag och relevant för
milleniemålet om en miljömässigt hållbar utveckling (MDG7) liksom
för PGUs miljömål. Världsbanken är förvaltare av fonden och GEF:s
sekretariat är formellt en del av Världsbanken.
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 Globala miljöfondens webbplats
Helsingforskommissionen
Inom Helsingforskommissionen, Helcom, arbetar Östersjöländerna för
att förbättra Östersjöns miljö. Målet med arbetet är att Östersjön ska ha
god ekologisk status år 2021. 2007 kom länderna överens om en
aktionsplan för Östersjön: the Baltic Sea Action Plan, BSAP.
Idag är åtta av nio Östersjöländer även medlemsländer i EU. Därför
har EU:s vatten- och havspolitik stor betydelse för Östersjöns miljö.
Arbetet inom EU samordnas med miljösamarbetet i Östersjöregionen.
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 Helsingforskommissionens webbplats

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas
samarbetsorgan. Ministerrådet består egentligen av flera ministerråd
med ett ordförandeskap som roterar årsvis mellan de fem nordiska
länderna. Miljöministrarna träffas två gånger per år för att behandla
gemensamma frågor varav höstmötet äger rum i samband med
Nordiska rådets session.
Miljösamarbetet i Norden har som målsättning att den högsta
tillämpade ambitionsnivån inom Norden ska vara riktmärke för både
det nationella och det vidare internationella miljöarbetet. Nordiska
ministerrådet har som en del i detta arbete utarbetat ett
miljöhandlingsprogram och en strategi för en hållbar utveckling i
Norden och närområdena.
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 Nordiska ministerrådets webbplats
OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är
ett samarbete mellan för närvarande 34 medlemsländer. OECD:s
miljökommitté (Environmental Policy Committee, EPOC) och
OECD:s miljödirektorat arbetar med att ge länderna en analytisk bas
för att utveckla en effektiv miljöpolitik.
Miljödirektoratet genomför också granskningar av länders miljöpolitik
och samlar data och forskningsresultat. Utifrån prognoser över
framtida utveckling ger man rekommendationer om effektiva
miljöpolitiska verktyg. En särskild styrka för OECD:s miljöarbete är
det arbete som kopplar samman olika politikområden, till exempel
miljö-handel, miljö-ekonomi och miljö- och utvecklingspolitik.
Miljödepartementet deltar genom Naturvårdsverket i arbetet i OECD:s
miljödirektorat.
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OECD:s webbplats
Regeringens arbete i OECD
Naturvårdsverkets arbete i OECD:s miljökommitté

Osparkommissionen
Samarbetet bygger på Osparkonventionen vars formella namn är
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.
Konventionen hanterar frågor om övergödning, farliga ämnen,
radioaktiva ämnen, offshoreverksamhet i olje- och gasindustrin, marin
biologisk mångfald, samt övervakning och bedömning av tillståndet i
den marina miljön. I samarbetet kring Ospar-konventionen ingår de
nordiska länderna, EU-kommissionen och Belgien, Frankrike,
Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien,
Schweiz och Storbritannien. Sekretariatet ligger i London. Vid årliga
möten i Ospar-kommissionen definierar medlemsländerna
gemensamma rekommendationer och beslut om miljöregler och
åtgärder för att förbättra miljön i Nordostatlanten och Västerhavet.
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 Osparkommissionens webbplats
UNEP
FN:s miljöprogram UNEP arbetar bland annat med att främja
internationellt miljösamarbete, övervaka miljösituationen i världen och
samordna miljöarbetet inom FN. UNEP arbetar också för att främja
integrering av miljöhänsyn i utvecklingsarbetet genom att samverka
med andra multilaterala organisationer. Organet är underordnat FN:s
generalförsamling och har sitt huvudkontor i Nairobi.
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 UNEP:s webbplats

Miljöteknik
	

 	


Har inte undermenyer
Uppdrag till myndigheter och organisationer

Regeringen har tagit fram en bred nationell miljöteknikstrategi som
innehåller satsningar över hela värdekedjan, från forskning och
innovation till exportfrämjande. Under perioden 2011-2014 satsar
regeringen därför 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet.
Sverige ska vara ett grönt föregångsland
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett grönt föregångsland.
Även om klimat- och miljöutmaningen kan ses som vår tids största
hot, så är det också en möjlighet. En möjlighet att skapa nya jobb och
nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här
hemma och i vår omvärld. Regeringen vill att fler svenska företag ska
börja exportera miljötekniklösningar eller öka sin export av
miljöteknik. Detta gynnar både Sverige och andra länder.
Runt om i världen görs stora investeringar inom områden som
förnybar energi, avfallshantering, vattenrening och hållbar
stadsutveckling. Detta öppnar stora möjligheter för svenska lösningar
och svenskt näringsliv att matcha behov och efterfrågan för en hållbar
tillväxt, utveckling och jobbskapande i Sverige och globalt.
Genomförandet av miljöteknikstrategin
Den 1 september 2011 presenterades miljöteknikstrategin av
dåvarande näringsminister Maud Olofsson, handelsminister Ewa
Björling, dåvarande miljöminister Andreas Carlgren samt
statssekreteraren för internationellt bistånd, Hanna Hellquist. Strategin
syftar till att förbättra förutsättningarna för framväxt och export av nya

svenska miljötekniklösningar. Strategin inkluderar fyra olika
politikområden, närings-, handels-, miljö- och biståndspolitik och
regeringen satsar 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet under
perioden 2011-2014. Insatser genomförs på kort och lång sikt - från
forskning och innovation till export.
	

 ▪	

 Miljöteknikstrategi för utveckling och export av miljöteknik
2011-2014
Regeringen har inom ramen för strategin beslutat om ett 20-tal
uppdrag till ett 10-tal myndigheter och organisationer med statlig
finansiering. Genomförandet av uppdragen ska bidra till att skapa
bättre förutsättningar för svenska företag inom vissa utvalda områden.
Inriktningen på uppdragen baseras på analysunderlag och på dialoger
med aktörer inom området.
	

 ▪	

 Uppdrag till myndigheter och organisationer
Strategin tar också ett samlat grepp om det statliga åtagandet på
miljöteknikområdet. Det bidrar till ett mer effektivt statligt
genomförande, som ska underlätta för de aktörer som vill utveckla och
exportera miljöteknik. Genomförandet av miljöteknikstrategin är en
pågående process som sker i en öppen dialog med aktörer i samhället.
Information om genomförandet av uppdragen inom ramen för strategin
och om arbete inom miljöteknikområdet på myndigheter och
organisationer med statlig finansiering kommer presenteras och
uppdateras löpande i en lägesrapport.
Kontaktuppgifter
Du är välkommen att kontakta regeringskansliets arbetsgrupp för
miljöteknikstrategin för mer information:

Elisabeth Lidbaum, Näringsdepartementet
Per-Anders Widell, Näringsdepartementet
Anna Carin Thomér, Miljödepartementet
Kerstin Nordlund-Malmegård, Utrikesdepartementet
Mats Borgenvall, Utrikesdepartementet
E-postadress: rk.miljoteknik[@]regeringskansliet.se
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Informationsmaterial: Miljötekniklösningar - 13 svenska
exempel
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Faktablad om regeringens Miljöteknikstrategi (pdf 522 kB)
	

 	

Presentationer Miljöteknikdagen 7 februari 2013 (pdf 4,4 MB)
	

 	

Lägesrapport 1 oktober 2013: Regeringens strategi för
utveckling och export av miljöteknik 2011-2014 (pdf 682 kB)
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Blogginlägg: Miljöteknikforum om öppen innovation,
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Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
	

 	


Har inte undermenyer
Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
	

 	

Remisser
Till Miljödepartementets ansvarsområde hör kärnsäkerhet och skydd
mot strålning. Departementet ansvarar bland annat för lagstiftningen
på området.
Säker strålmiljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen
beslutat om.
Strålskydd och kärnsäkerhet är ett område med stort internationellt
samarbete. Sverige är mycket aktiv i detta arbete och då främst inom
EU, FN:organet International Atomic Energy Agency, IAEA,
Internationella strålskyddskommissionen ICRP samt OECD:s
kärnenergibyrå, NEA.
Under Miljödepartementet lyder Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,
som har tillsynsansvar för strålskydd och kärnsäkerheten i Sverige.
SSM finansierar också forskning inom området.
Den som bedriver kärnteknisk verksamhet eller annan verksamhet med
strålning har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och
att radioaktivt avfall som uppstår omhändertas på ett säkert sätt. En
god säkerhet och krisberedskap ska garanteras genom en relevant
lagstiftning och stark tillsyn av berörda myndigheter.
Utvärdering av den långsiktiga säkerheten vid de svenska
kärnkraftverken

Våren 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett
särskilt uppdrag om förstärkning av den långsiktiga säkerheten, bland
annat kopplat till åldrande reaktorer och långa drifttider. Uppdraget
redovisades hösten 2012 och visar att säkerheten vid de svenska
kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att
kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de
förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.
	

 ▪	

 Om den långsiktig säkerhetsutveckling på SSM:s webbplats
Miljömålet Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning.
Relaterat
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Uppdrag om långsiktig säkerhet (pdf 55 kB)
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Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
	

 	

Om miljömålet Säker strålmiljö på miljömål.se

Sveriges miljömål
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Preciseringar till miljökvalitetsmålen
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Miljömålsforum
	

 	

Har inte undermenyer
Remisser
För mer än tio år sedan fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett
begränsat antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för
miljöarbetet. Det har sedan utvecklats till det vi i dag kallar
miljömålssystemet. Miljömålssystemet är den centrala gemensamma
plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. Regeringen och
riksdagen har förstärkt och utvecklat miljömålssystemet, och ett
tydligare fokus har lagts på genomförande och åtgärder för att möta
dagens miljöutmaningar.
Riksdagen beslutade 2010 om en ny struktur för miljöarbetet med ett
generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål (prop.2009/10:155).
	

 ▪	


	

 ▪	


Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken
och innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta
förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i
internationella sammanhang.
De 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Till miljökvalitetsmålen
finns ett antal preciseringar som tydligare definierar vilket
miljötillstånd som ska uppnås.

	

 ▪	


Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är
nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
	

 ▪	

 Informationsmaterial: Sveriges miljömålssystem
Etappmål inom miljömålssystemet
Den 26 april 2012 fattade regeringen ett beslut som förstärker och
vidareutvecklar miljömålssystemet genom en första uppsättning
etappmål och uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen (Ds
2012:23). Tretton etappmål fastställdes inom fyra prioriterade
områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk
mångfald.
	

 ▪	

 Ds 2012:23 Svenska miljömål - preciseringar av
miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål

avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas
av stor osäkerhet.

Den 27 juni 2013 fattade regeringen ett beslut om fyra nya etappmål
för farliga ämnen. Därmed tar Sverige ytterligare steg i arbetet med att
minska riskerna med kemikalier för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö. De nya etappmålen handlar om att minska kemikalieriskerna för
barn, avgifta kretsloppen för varor och återvunnet material, utveckla
EU:s kemikalieregler genom att stärka tillämpningen av
substitutionsprincipen och öka takten i utfasningen av farliga ämnen.
	

 ▪	

 Pressmeddelande med regeringsbeslut,M2013/1740/Ke: Fyra
nya etappmål om farliga ämnen

Varje år redovisar Naturvårdsverket en samlad bedömning av
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Bedömningen görs av miljömålsansvariga myndigheter. Minst en gång
varje mandatperiod redovisar Naturvårdsverket även en fördjupad
utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.
	

 ▪	

 Naturvårdsverkets rapport: Steg på vägen - Fördjupad
utvärdering av miljömålen 2012

Miljömålsberedningen föreslår strategier med etappmål, styrmedel och
åtgärder
Arbetet med att utveckla miljömålssystemet fortsätter. Den
parlamentariska miljömålsberedningen (M 2010:04) har i uppgift att
utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder på uppdrag
av regeringen. Beredningen ska hantera frågor som kräver politiska

Beredningen har i uppdrag att lämna förslag till en strategi för en
långsiktigt hållbar markanvändning som ska slutredovisas senast juni
2014. Beredningen lämnade ett delbetänkande den 17 juni 2013 (SOU
2013:43). Beredningen har även i uppdrag att lämna förslag till en
strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik som ska
slutredovisas senast juni 2014.
	

 ▪	

 Miljömålsberedningens webbplats
Naturvårdsverket samordnar uppföljningen av miljökvalitetsmålen
Naturvårdsverket har ett samlat ansvar för miljömålsuppföljningen i
samverkan med övriga berörda myndigheter samt länsstyrelser.

16 miljökvalitetsmål och ansvarig myndighet
- Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket)
- Frisk luft (Naturvårdsverket)
- Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket)
- Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen)
- Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket)
- Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten)
- Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten)

- Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten)
- Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning)
- Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och
vattenmyndigheten)
- Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket)
- Levande skogar (Skogsstyrelsen)
- Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket)
- Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket)
- God bebyggd miljö (Boverket)
- Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket)
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Prop.2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare
miljöarbete
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Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Klimat och energi
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 Klimatarbete och SKL
	

 ▪	

 Goda exempel från kommuner och landsting
	

 ▪	

 Kommunala energikrav på byggande vid markförsäljning
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
Miljö och hälsoskydd
	

 ▪	

 Dokumentation från kurser och konferenser, miljö
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 Hållbar utveckling
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 Miljöarbete i landsting och regioner
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 Miljöchefsnytt
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 Miljödata och miljöindikatorer
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 Miljömål
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 Projekt för ökad samsyn i bullerfrågan
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 Tillsyn och myndighetsutövning
	

 ▪	

 Nyhetsarkiv
	

 ▪	

 Kontakt

Transporter.
(Infrastrukturminister)

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Näringsdepartementet
"Infrastruktur är livsnerven för att människors vardagsliv och arbetsliv
ska fungera samt för att näringsliv och industri ska kunna verka och
växa. Varje trafikslag för sig ska kunna fungera väl, men ännu hellre
samverka ihop för att hela resan eller transporten ska bli optimal."
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Statssekreterare Ingela Bendrot

Catharina Elmsäter-Svärd ansvarar för transport- och
infrastrukturfrågorna.
	

 	


Transporter och infrastruktur
I politikområdet ingår järnvägar, spårvägar och tunnelbana,
vägar och vägtrafik, broar och färjor, sjöfart, farleder och
hamnar, luftfart, transport- och kommunikationsforskning.
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Så planerar vi infrastrukturen
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EU och internationellt
	

 	

Logistikforum
	

 	

Utredningar, förslag och remisser
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Tågtrafik på vintern - frågor och svar
Näringsdepartementet, 22 november 2013
Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet
Remisstiden för Trafikverkets förslag till ny nationell plan för Sveriges
transportsystem 2014-2025 är över, men under hösten fanns det
möjlighet för remissinstanserna att presentera sina synpunkter på
förslaget för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. På
höstens möten har tunga fordon, Haparandabanan,
hastighetsanpassningar, Södra stambanan Lund-Hässleholm,
Västkustbanan och mycket mera diskuterats.
	

 ▪	

 Läs artikel: Höstmöten om den nationella planen för
transportsystemet
Näringsdepartementet, 21 november 2013
Svenska transportlösningar i Myanmar och Thailand
Just nu diskuteras kollektivtrafik och transportplanering i Myanmar
(Burma) och Thailand. För att stärka bilden av svenska företags
kompetens när det gäller moderna, säkra, energisnåla och hållbara
transportlösningar besöker statssekreterare Ingela Bendrot båda

länderna tillsammans med en företagsdelegation bestående av Volvo,
Scania och Saab.
	

 ▪	

 Läs artikel: Svenska transportlösningar i Myanmar och
Thailand
Näringsdepartementet, 15 november 2013
Sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar i fokus på branschträff
Under veckan samlades ett 40-tal representanter från sjöfartsbranschen
för att tillsammans med Näringsdepartementet diskutera den svenska
sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar. På mötet diskuterades
bland annat sjöfartens roll och betydelse för näringspolitiken, EUfrågor, utbildning och forskning.
	

 ▪	

 Läs artikel: Sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar i
fokus på branschträff
Näringsdepartementet, 12 november 2013
Nya tunnelbanesträckningar och bostäder i Stockholmsregionen
Den 11 november presenterades den överenskommelse som 2013 års
Stockholmsförhandling har träffat med Stockholms läns landsting,
Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.
Överenskommelsen innebär fyra nya tunnelbanesträckningar och 78
000 nya bostäder i Stockholmsregionen.
	

 ▪	

 Läs artikel: Fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000
bostäder i Stockholmsregionen
Näringsdepartementet, 31 oktober 2013
Stort intresse för Trafikverkets förslag till nationell plan
Intresset för att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell
plan för transportsystemet har varit mycket stort. Nära 400 skrivelser
har inkommit och alla remissvar är nu publicerade. Ett omfattande
arbete med att sammanställa synpunkterna pågår just nu. Resultatet av
sammanställningen kommer utgöra ett viktigt underlag för den
fortsatta hanteringen inför regeringens ställningstagande i frågan under
våren 2014. Sammanställningen av de inkomna remissvaren

offentliggörs i samband med att beslut om nationell plan tas.
	

 ▪	

 Inkomna remissvar
	

 ▪	

 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet
	

 	


Näringsdepartementet, 29 oktober 2013
Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

	

 	


Näringsdepartementet, 25 oktober 2013
Sverige driver frågan om mått och vikt för vägfordon

	

 	


Näringsdepartementet, 17 oktober 2013
Regeringen skärper reglerna för förares mobilanvändning

	

 	


Näringsdepartementet, 14 oktober 2013
Nytt lagförslag om infrastrukturavgifter på väg och
elektroniska vägtullar

	

 	


EU-representationen i Bryssel, 11 oktober 2013
Rådsmöte med fokus på järnvägssäkerhet

Alla notiser
Trafikverket besvarar frågor om vintertrafiken
Följ Näringsdepartementet på Twitter
Pressmeddelanden
	

 ▪	

 Alla pressmeddelanden
	

 ▪	

 Pressmeddelande, 29 november 2013
Pressinbjudan: Utredningen om järnvägens organisation
presenterar sitt delbetänkande
	

 ▪	

 Pressmeddelande, 26 november 2013
Infrastrukturministern deltar i Taxiförbundets
novemberkonferens

	

 ▪	


Pressmeddelande, 22 november 2013
Infrastrukturministern deltar i firandet av World Maritime
University
	

 ▪	

 Pressmeddelande, 22 november 2013
Trafikverket tar över ansvaret för kulturhistoriskt intressanta
flygplan
Publikationer
	

 ▪	

 Alla publikationer
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 25 november 2013
Kommenterad dagordning: Rådets möte (telekom och
transport) den 5 december 2013
	

 ▪	

 5 november 2013
Redovisningscentraler för taxi
	

 ▪	

 10 oktober 2013
Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem
	

 ▪	

 9 oktober 2013
Tillsyn över civila statsfartyg
Ansvariga myndigheter
	

 ▪	

 Trafikanalys
	

 ▪	

 Trafikverket
	

 ▪	

 Transportstyrelsen
	

 ▪	

 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Affärsverk
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 LFV - Luftfartsverket
	

 ▪	

 Sjöfartsverket
Företag med statligt ägande
	

 ▪	

 Arlanda Infrastructure AB
	

 ▪	

 AB Svensk Bilprovning
	

 ▪	

 SAS
	

 ▪	

 SJ AB
	

 ▪	

 Svedab
	

 ▪	

 Swedavia AB
Regeringens arbete i TTE-rådet
Här kan du läsa om regeringens arbete i rådet för transport,
telekommunikation och energi, TTE-rådet.

De transportpolitiska målen
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Under det övergripande målet har regeringen också satt upp
funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och
transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga
aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till
det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.
Varför transportpolitiska mål?
De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena
inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla
statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur
myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de
genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för och kunna
inspirera regional och kommunal planering.

Målen användes till exempel i arbetet med att ta fram Sveriges första
sammanhållna transportplan för åren 2010-2021. De kommer även att
utgöra utgångspunkt när regeringen föreslår riksdagen ny lagstiftning
på transportområdet.

Transporter och infrastruktur i statens budget

Målen påverkade också förnyelsen av transportmyndigheterna;
Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. Samtidigt ska målen
fungera som ett stöd och inspiration för lokala och regionala
transportmål och för företagens policies.

Förändrad anslagsstruktur
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2014 en ny
anslagsstruktur för Trafikverket som innebär att anslag 1:1
Väghållning och 1:2 Banhållning från 2014 ersätts med dels ett anslag
för investeringar och andra åtgärder för att utveckla transportsystemet,
dels ett anslag för åtgärder som syftar till att vidmakthålla den
befintliga infrastrukturens funktion. Två nya anslag förs därmed upp
på statsbudgeten från 2014: anslag 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur och anslag 1:2 Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur.

I budgetpropositionen 2014 föreslår regeringen 44,9 miljarder kronor
för området transporter och infrastruktur (transportpolitik).

I april 2010 inrättades den nya trafikslagsövergripande myndigheten
Trafikverket. Den senaste långsiktiga infrastrukturplaneringen
kännetecknades av ett tydligt trafikslagsövergripande perspektiv och
processen utmynnade i en trafikslagsövergripande nationell plan för
transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021.
För att fullt ut kunna ta tillvara den potential till ökad effektivitet och
optimerad medelsanvändning som den förändrade och nu
transportslagsövergripande organisations- och planeringsstrukturen
möjliggör bör även strukturen för de anslagsmedel Trafikverket
disponerar genomsyras av ett trafikslagsövergripande perspektiv.
Satsning på sjöfarten
Förslaget i budgetpropositionen innebär att Sjöfartsverket får en ökad
tilldelning av anslag på 345 miljoner kronor från och med 2014. Av
dessa är 300 miljoner kronor planerade att anslås under tre år framåt,
som enligt förslaget ska användas till isbrytning och kanalverksamhet.

45 miljoner kronor är en permanent förstärkning av anslaget för sjöoch flygräddning.

Så planerar vi infrastrukturen

2015 träder nya regler ikraft som begränsar svavelinnehållet i marint
bränsle. Detta beräknas leda till ökade kostnader för sjöfartsnäringen.
Regeringens förslag syftar till att stärka basindustrins konkurrenskraft
mot bakgrund av de skärpta miljökraven.

	

 	

	

 	

	

 	


Ökningen av anslaget för sjö- och flygräddning syftar till att
säkerställa att de avgifter handelssjöfarten betalar inte subventionerar
räddningsinsatser orsakade av allmänheten i form av exempelvis
privatflyget eller skridskoåkare.

	

 	


Vårproposition 2013
I vårpropositionen 2013 föreslår regeringen ett riktat paket på 700
miljoner kronor på drift och underhåll av järnväg 2013. Regeringen
har tidigare tillfört resurser för nyinvesteringar och underhåll av
infrastruktur. Riksdagen beslutade i december 2012 om en ekonomisk
ram för infrastruktur under perioden 2014-2025. Ramen omfattar 522
miljarder kronor och innebär en ökning med 20 procent jämfört med
tidigare ram. Nu förstärks denna satsning med 700 miljoner kronor.
Ansvarig enhet
Transportenheten, tfn 08-405 10 00.
Utgiftsområde
Transportpolitik är en del av utgiftsområde 22 - Kommunikationer
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Budgetprocessen

Ny nationell plan 2014-2025
Infrastrukturproposition 2012
Har inte undermenyer
Nationell plan 2010-2021
Har inte undermenyer
Nytt planeringssystem

Ett modernt samhälle behöver en väl fungerande transportinfrastruktur.
Med det avses vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar och
kopplingarna mellan dem. Att förändra ett lands transportsystem tar
tid. För att undvika att hamna i en situation där det saknas möjligheter
att starta prioriterade investeringar måste långtidsplaner överlappa
varandra.
Näringsdepartementets övergripande mål är att Sverige ska bli
världens bästa land att bo, verka och driva företag i. Regioners
möjlighet att behålla och locka till sig företag är beroende av att det
finns bra transporter och kommunikationer så en fungerande
transportinfrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva
företagsverksamhet. Men med fler människor i arbete och fler företag
ökar trycket på landets transportinfrastruktur. Och klimatutmaningen
måste tas på största allvar. Transportsystemen måste därför både
hantera klimatutmaningen och samtidigt bidra till en
samhällsutveckling med hållbar tillväxt.
Regering och riksdag gör de övergripande politiska avvägningarna
Riksdagen har beslutat hur den långsiktiga infrastrukturplaneringen
ska gå till och att den ska ske i två steg; först planeras inriktningen,

och sedan åtgärderna. Under inriktningsfasen arbetar regeringen fram
en proposition. I den fastläggs mål, ekonomiska ramar och inriktning
för den kommande planeringsperioden. Därefter överlämnar
regeringen infrastrukturpropositionen till riksdagen för godkännande
och därpå följer arbetet med åtgärdsplaneringen. I åtgärdsplaneringen
mejslas detaljerna för Sveriges transportsystem fram.
Åtgärdsplaneringen är det sista steget i den långa process som leder
fram till ett regeringsbeslut för en ny nationell plan för Sveriges
transportsystem

Våra trafikslag
	

 	

Järnväg
	

 	

Vägtrafik
	

 	

Har inte undermenyer
Luftfart
	

 	

Sjöfart
	

 	

Har inte undermenyer
Godstrafik
	

 	

Kollektivtrafik
Transportinfrastrukturen - en av landets viktigaste tillgångar
Transporter och infrastruktur berör dagligen miljoner svenskar och vi
ställer höga krav på att kommunikationen ska fungera. Ett pålitligt
trafiksystem, där de olika transportslagen samverkar och stödjer
varandra, är en förutsättning för att minska utanförskapet i samhället
och gynna företagens växtkraft. Transportinfrastrukturen utgör en
helhet.
Många resor och transporter omfattar flera färdmedel. En
godstransport kanske startar med lastbil till en terminal där man lastar
om till tåg som sedan går vidare till en hamn där godset skickas vidare
till ett annat land. En pendlingsresa kan starta med en cykeltur till
hållplatsen, en bussresa till stationen, en tågresa till en annan ort och
till sist en promenad till arbetsplatsen.
Det behövs också attraktiva transportalternativ så att människor och
företag kan välja klimateffektiva resor och transporter. Såväl
användarfokus som klimatproblematiken talar för transportlösningar
som kan omfatta flera transportslag.

Ett viktigt steg var regeringens beslut om en nationell plan för
transportinfrastrukturen som beslutades i april 2010. Bildandet av de
nya myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys
var också ett steg i den riktningen.
Relaterat
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Har inte undermenyer
Järnvägsutveckling i EU
Ett välutvecklat järnvägssystem innebär snabba, säkra och
miljövänliga resor och transporter med hög kapacitet och
tillförlitlighet. Persontrafiken på järnväg knyter samman regioner och
utgör en hörnsten i det svenska kollektivtrafiksystemet. Väl
fungerande godstransporter med tåg är en förutsättning för att
tillgodose näringslivets behov av långväga transporter och för en
effektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik i hela landet.
Intresset för den svenska järnvägen har förändrats under historiens
gång. Sveriges första järnväg, mellan Örebro och Nora, öppnades för
trafik år 1856. Under sina första decennier drev de omfattande svenska
järnvägssatsningarna fram vårt moderna samhälle. Järnvägen
påverkade bebyggelseutvecklingen och erbjöd den enskilde
medborgaren ett helt nytt sätt att resa snabbt och effektivt.
I och med ett ökat fokus mot biltrafik, minskade järnvägens betydelse
under ett antal årtionden, främst under perioden 1940-1980 talen. Idag
har intresset åter vänt och järnvägen betraktas av många som ett
långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem.
Järnvägen, och möjligheterna till tågpendling, har gjort att
arbetsmarknadsregioner har vuxit och att människor kan ha hemmet
allt längre ifrån arbets- eller studieorten. Det regionala tågresandet är
det som ökat mest under det senaste decenniet. Men detta kräver också
att järnvägens punktlighet och effektivitet förbättras.
I dag transporteras mer gods på järnväg än någonsin tidigare. Det finns
också en ökad efterfrågan på godstransporter på järnväg, och
järnvägstransporterna utgör ofta en viktig länk i transportkedjorna av

gods till och från hamnarna eller till lastnings- och lossningsplatser,
varifrån godset transporteras vidare.
Myndigheter och affärsverk
Trafikverket, som bildades den 1 april 2010, ansvarar bland annat för
den samlade trafikslagsövergripande långsiktiga
infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för
planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och
järnvägarna. Trafikverket förvaltar statens järnvägsinfrastruktur som
utgör ca 90 procent av landets totala järnvägsnät. Myndigheten
erbjuder infrastrukturkapacitet till järnvägsföretag och auktoriserande
sökanden.
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart,
sjöfart och väg. Myndigheten utfärdar godkännanden av tillstånd för
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag samt utför tillsyn och
marknadsövervakning.
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Har inte undermenyer
Alkolås
En väl fungerande vägtrafik är viktig för medborgarna och näringslivet
och för att tillgodose lokala, regionala, interregionala och
internationella transportbehov. Vägtrafikens dominerande problem är
de negativa effekter som vägtrafiken ger på miljön och folkhälsan.
Nya körkortsregler införs den 19 januari 2013
Från och med den 19 januari 2013 införs nya körkortsregler. De nya
reglerna innebär bland annat att åldersgränsen höjs för att få köra
effektstarka motorcyklar. Dessutom höjs åldersgränserna för att få köra
lastbil och buss för den som inte är yrkesförare. Samtidigt blir det
möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort.
Genom de nya svenska bestämmelserna införs reglerna i det tredje
körkortsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/
EG av den 20 december 2006 om körkort).
Syftet bakom de nya reglerna är en ökad harmonisering av
körkortsreglerna inom EU vilket gör det lättare att röra sig och arbeta
inom EU, en ökad dokumentsäkerhet och en ökad trafiksäkerhet.
Motsvarande regler införs samtidigt i hela EU.
Det införs bland annat en delvis ny indelning av körkortspliktiga
fordon i behörigheter och vissa nya ålderskrav för körkort. Principen
om så kallat stegvist tillträde till tyngre och mer motorstarka fordon
förstärks.
För lastbil och buss införs nya körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1
och D1E. Behörighet att köra buss eller lastbil ska förnyas vart femte

år för att fortsätta att gälla och i samband med det ställs krav på att
vissa medicinska krav ska uppfyllas.
Det införs också en ny motorcykelbehörighet A2, liksom en möjlighet
att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort (så kallad utökad
B-behörighet) efter ett körprov.
	

 ▪	

 Läs mer på Körkortsportalen
Ökad användning av alkolås i förebyggande syfte
Varje år dör eller skadas ett stort antal personer i alkoholrelaterade
trafikolyckor. För att förhindra att rattfyllerister återfaller införs från
och med den 1 januari 2012 ett permanent system som innebär att det i
princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister att använda fordon
med alkolås om de vill köra.
Regeringen arbetar också för att få till stånd en ökad användning av
alkolås i förebyggande syfte. Den långsiktiga ambitionen är att alkolås,
eller annan teknik som förhindrar påverkade förare från att köra, blir
standard i alla nya fordon. Det frivilliga införandet av alkolås i fordon
för att som arbetsgivare kunna garantera nyktra transporter ökar
stadigt. För att stödja en ökad användning av alkolås i förmånsbilar,
och därmed bredda marknaden för alkolåsen, har alkolås från och med
den 1 juli 2011 undantagits från förmånsvärdet vid värderingen av
bilförmån.
Myndighet
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg,
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll
av de statliga vägarna och järnvägarna.

Fakta om det svenska vägnätet
Det svenska vägnätet består av:
*Cirka 98 400 kilometer statliga vägar
*46 500 km kommunala gator och vägar
*75 900 km enskilda vägar med statlig medfinansiering
*15 700 broar
*Cirka 20 tunnlar
*37 färjeleder
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Trafikverket

Flyget minskar avstånden
Flyget har betydelse för att uppnå målet för den regionala
tillväxtpolitiken. Möjligheten att etablera och bedriva
näringsverksamhet i alla delar av landet är i många fall beroende av att
det går att ta sig till och från den aktuella orten över dagen.
Staten följer utvecklingen på luftfartsmarknaden och kan stödja
luftfarten där marknaden inte bedömer det kommersiellt lönsamt att
bedriva luftfart. I stödet ingår ett statligt flygplatsstöd och upphandling
av flygtrafik till ett antal orter i landet. Idag är det trafikverket som har
regeringens uppdrag att säkerställa grundläggande tillgänglighet i
Sverige.
Tio flygplatser i statens basutbud
Genom att fastställa tio flygplatser i ett nationellt basutbud säkerställs
ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som ger en
grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Följande
flygplatser ingår:
	

 ▪	

 Göteborg/Landvetter
	

 ▪	

 Kiruna
	

 ▪	

 Luleå
	

 ▪	

 Malmö
	

 ▪	

 Ronneby
	

 ▪	

 Stockholm/Arlanda
	

 ▪	

 Stockholm/Bromma
	

 ▪	

 Umeå
	

 ▪	

 Visby
	

 ▪	

 Åre/Östersund
Den statliga flygplats som idag förvaltas av Swedavia AB och som inte
föreslås ingå i det nationella basutbudet, bör på sikt kunna övertas av
regionala och lokala intressen.

Mer utrikes, mindre inrikes
Flygmarknaden är en i princip avreglerad marknad inom Europeiska
unionen. Statens uppgift är att ta ett ansvar för att flyget ges goda
förutsättningar för att öka säkerheten och bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling. Utgångspunkten är de transportpolitiska målen med
en helhetssyn på resor och transporter.
Utrikesflyget ökar kraftigt och får en allt större betydelse. Den
internationella turismen växer, liksom behovet av effektiva
internationella transporter för att motsvara näringslivets krav. Behovet
av flygfrakt kommer att öka. Inrikesflyget har däremot en mycket liten
tillväxt de senaste åren. Utvecklingen bedöms vara av långsiktig
strukturell karaktär.
Myndigheter
Ansvariga myndigheter inom verksamhetsområdet är
Transportstyrelsen, LFV och Trafikverket. Myndigheterna har i
uppdrag att skapa förutsättningar för ett tillgängligt, säkert, effektivt,
jämställt, och miljöanpassat flyg och med hög transportkvalitet som
kan tillgodose privatpersoners och näringslivets grundläggande behov
av resor och godstransporter.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen utformar regler, prövar och ger tillstånd samt
granskar den civila luftfarten med särskild inriktning på säkerhet.
Transportstyrelsen följer också utvecklingen på flygmarknaden.
LFV
LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla
statens flygtrafiktjänst.

Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av luftfarten
samt det fysiska planeringsansvaret för samtliga flygplatser i landet.
Trafikverket har även ansvaret att teckna trafikavtal för att säkerställa
grundläggande tillgänglighet.

Sjöfart

Fakta svensk luftfart
- Det finns 52 flygplatser i Sverige.
- 11 flygplatser drivs av staten genom Swedavia - övriga är
kommunala eller privata.
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Prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för
flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket

Sverige är en nation som är beroende av sjöfart. Med en av Europas
längsta kuststräckor och i regel goda djupförhållanden i hamnar, svarar
sjöfarten för den dominerande delen av transporterna i den svenska
utrikeshandeln.
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Har inte undermenyer
Sjöfartens internationella regelverk
Har inte undermenyer
En konkurrenskraftig sjöfart
Har inte undermenyer
En miljövänlig sjöfart
Har inte undermenyer
En säker sjöfart

Till den svenska sjöfartssektorn räknas de i Sverige baserade
rederierna med omkringliggande stöd- och servicefunktioner såsom
underleverantörer, skeppsmäklare, speditörer, varv, banker och
försäkringsbolag samt infrastrukturhållare, godshanteringsföretag med
hamn- och terminalanknutna servicefunktioner, för att nämna några.
Utanför dessa verksamheter finns olika omgivningsnäringar.
Den svenska sjöfartssektorn är starkt geografiskt koncentrerad. De tre
största sjöfartsklustren finns i Stockholms-, Göteborgs- och Malmö/
Helsingborgsregionerna. Dessa kluster sysselsätter tillsammans drygt
80 procent av alla verksamma personer inom näringen.
En ökande handel betyder en större efterfrågan på transporter.
Inrikessjöfarten verkar sedan länge i en tämligen stabil marknad för
distribution av petroleumprodukter och transporter av mer lågvärdiga
varuslag. Det inrikes resandet till sjöss är en marknad med

tillväxtpotential. Förutom Gotlandstrafiken sker ett omfattande resande
i form av lokal och regional kollektivtrafik med fartyg i framför allt
svenska skärgårdsområden.
Myndigheter
Sjöfartsverket svarar för sjöfartens framkomlighet. Verket ska även se
till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på
samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva
former.
Transportstyrelsen har till uppgift att kontrollera att reglerna följs.
Styrelsen utför bland annat besiktningar, inspektioner och
hamnstatskontroller. Ansvaret för att fartygen uppfyller reglerna
ansvarar redaren för.
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för
bland annat sjöfart. Trafikverket har även till uppgift att pröva frågor
om statligt stöd till svensk sjöfart. Sveriges vägfärjor drivs av
Trafikverket Färjerederiet.
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Sjöfartens internationella regelverk
Sjöfarten är en internationell näringsgren som i första hand regleras på
global nivå genom internationella regler, överenskommelser och
konventioner med rötterna i FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).
Det internationella arbetet sker dock även regionalt samt bilateralt, och
inom ett stort antal sakområden.
Majoriteten av de internationella reglerna rörande sjösäkerhet,
sjöfartsskydd och skydd för den marina miljön utarbetas inom IMO
som är en internationell sjöfartsorganisation inom FN och som utgör
ett forum för internationellt samarbete krig regler och praxis för en
säker, miljövänlig och effektiv sjöfart. IMO har antagit en rad
folkrättsligt bindande konventioner och rekommendationer om
sjösäkerhet, förhindrande av föroreningar från fartyg, transporter av
farlig last, sjöräddning samt ansvars- och skadeståndsfrågor. Utöver
det konventionsrelaterade arbetet arbetar IMO med vissa sjörättsliga
frågor samt med tekniskt bistånd inom IMO:s ansvarsområden.
Inom EU finns en gemensam sjöfartspolitik. I de flesta rättsakter på
sjöfartsområdet utgår man från IMO:s regelverk. FN-regler omsätts
ofta i unionsrätt för att uppnå harmoniserad tillämpning inom EU. Den
europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) assisterar EU-kommissionen
och medlemsstaterna i genomförandet av unionslagstiftning. De
senaste åren har Europeiska kommissionen lagt fram ett antal
strategier (exempelvis EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 och en
handlingsplan för att inrätta ett europeiskt sjötransportområde utan
hinder) som syftar till att öka den europeiska sjöfartens effektivitet och
konkurrenskraft.
Regionalt samarbete och regionala konventioner skiljer sig inte
principiellt från globala, men delar ofta en djupare intressegemenskap,
till exempel gemensam förvaltning, skötsel och hävd av en

havsbassäng, detta kan uttryckas som ett gemensamt överenskommet
expanderat kuststatsansvar. Vissa åtgärder, exempelvis en proaktiv
miljöpolitik, kan bli effektiva endast vid gemensam ansträngning. Det
globala normativa arbetet och arbetet inom EU påverkar också
Sveriges regionala arbete i exempelvis Östersjön.
Helsingforskommissionen (Helcom), Arktiska rådet,
Nordsjökommissionen (OSPAR) och Paris Memorandum of
Understanding on Port State Control (Paris MoU) är några av de
regionala samarbetsorgan där Sverige aktivt deltar.
En gemensam europeisk havspolitik
EU-kommissionen presenterade 2007 en så kallad blåbok, som syftar
till att integrera alla politikområden som berör haven till en gemensam
och integrerad europeisk havspolitik. Regeringen har vidare tagit
initiativ till en EU-strategi för Östersjöregionen. Målet är att stärka
regionens konkurrenskraft genom en ökad integration av
Östersjöstaternas marknader. Viktiga delar i Östersjöstrategin är att
överföra kunskap, förenkla administrativa procedurer, främja hållbar
utveckling, möta hotet från klimatpåverkan samt skydda Östersjöns
havsmiljö. Den integrerade europeiska havspolitiken har sedan 2007
utvecklats och fokus ligger i dag på att hav och kustområden ska bidra
till ekonimiskt hållbar utveckling.
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EU-kommissionens meddelande, Blå tillväxt - möjligheter till
hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (KOM (2012)
494 slutgiltig, 13 september 2012

Konkurrenskraftig sjöfart
Regeringens mål är att förbättra konkurrenskraften för den svenska
sjöfartsnäringen. Ändamålsenliga sjötransporter är viktiga för svensk
industri och svensk utrikeshandel. De är även betydelsefulla för att
Sverige fortsatt ska kunna påverka och vara pådrivande på
internationell nivå, särskilt i miljö- och säkerhetsfrågor.
Sjöfarten agerar på en global marknad och tonnaget är möjligt att flytta
mellan stater där redare kan välja mellan olika konkurrensvillkor. Med
målet att förbättra konkurrenskraften för svensk sjöfartsnäring har
regeringen i januari 2013 presenterat en handlingsplan med åtgärder
för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Handlingsplanen fokuserar på
områdena:
	

 ▪	

 Företagsfrämjande insatser
	

 ▪	

 Transportpolitiska åtgärder
	

 ▪	

 Utbildningsinsatser
	

 ▪	

 Sjösäkerhetsfrågor
	

 ▪	

 Miljöfrågor
	

 ▪	

 Sjöfartsforskning och utvecklingsfrågor
	

 ▪	

 Viktiga EU-projekt
Alla delarna syftar till att stärka den svenska sjöfarten och till att
jämställa villkoren för svenska rederier med de som omvärlden
erbjuder.
Sjöfartsstöd
Dagens sjöfartsstöd har stor betydelse för den svenska
sjöfartsnäringen. Stödet syftar till att ge den svenska handelsflottan
rimliga konkurrensvillkor i förhållande till våra konkurrentstater.

Det svenska sjöfartsstödet bygger på EU:s riktlinjer om statligt stöd.
Stödet omfattar svenskflaggade last- och passagerarfartyg som till
största delen används i utrikestrafik. Stödet, som administreras av
delegationen för sjöfartsstöd (Trafikverket), till arbetsgivaren för skatt
på sjöinkomst samt arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.
Relaterat
	

 	

Svensk sjöfartsnäring - Handlingsplan för förbättrad
konkurrenskraft
	

 	

SOU 2010:73 Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar
Externa länkar
	

 	

Sjöfartsverkets webbplats

En miljövänlig sjöfart
Sverige har ett mångårigt engagemang för att driva på miljöarbetet
inom sjöfarten. De senaste årtiondets fartygsolyckor i europeiska
vatten och klimatförändringarna har bidragit till att lyfta fram frågan
om sjöfartens miljöpåverkan. Vattenförorening från fartyg sker genom
utsläpp av olja och andra skadliga ämnen, lastrester, fartygsavfall,
toalettavfall, barlastvatten och skadliga båtbottenfärger. Nedskräpning
i haven och spridningen av miljögifter från dumpat avfall är ytterligare
ett problem.
Sjöfarten utgör den enskilt största källan till nedfall i Sverige av
kväveoxider och den näst största källan till nedfall av svaveldioxid.
Utsläppen av kväveoxider överskrider genom den indirekta
ozonbildningen i dag den totala växthuseffekten av alla
koldioxidutsläpp från den globala handelssjöfarten. Även om sjöfarten
är ett energieffektivt transportslag måste utsläppen av svavel- och
kväveoxider samt växthusgaser åtgärdas. Trots att mycket har gjorts
under de senaste årtiondena för att kontrollera och minska utsläppen
av olika ämnen till Östersjön - och de operativa utsläppen av
oljehaltigt spillvatten stadigt minskar - är dessa utsläpp fortfarande ett
miljöproblem. Cirka 2 000 fartyg rör sig i genomsnitt dagligen i
Östersjöområdet. Omkring 160 av dessa är tankfartyg. Ett hundratal
utsläpp av oljehaltigt spillvatten från fartyg registreras årligen av
Kustbevakningen. De stora oljeutsläpp som kan uppstå vid olyckor
utgör en allvarlig risk. Transporterna ökar stadigt, både när det gäller
antal fartyg och volymerna olja. Det har medfört ett förändrat behov
av resurser för miljöräddning och miljöövervakning till sjöss.
IMO:s konvention, MARPOL
Grunden för skyddet mot sjöfartens miljöpåverkan är the International
Maritime Organizations (IMO) konvention MARPOL, som omfattar
internationella regler för förorening genom olja, kemikalier,
toalettavfall, fast avfall och luftföroreningar. Vidare finns IMO-

konventioner som omfattar giftiga båtbottenfärger och spridning av
främmande organismer genom fartygs barlastvatten.
Departement och myndigheter verkar inom bland annat IMO och EU.
Andra viktiga aktörer är rederierna, hamnarna och olika
intresseorganisationer som på olika sätt bidrar till att minska sjöfartens
miljöpåverkan. Sverige var drivande när IMO klassificerade Östersjön
som ett särskilt känsligt havsområde, ett så kallat Particularly Sensitive
Sea Areas (PSSA). Klassningen beslutades hösten 2005 och sommaren
2006 trädde ett antal skyddsåtgärder i kraft. Åtgärderna har bidragit till
att undvika olyckor och skadlig påverkan på havsmiljön. Det sker dock
en snabb ökning av antalet fartyg i Östersjöområdet. Sjöfartsverket
och Transportstyrelsen samarbetar med övriga Östersjöstaters
myndigheter inom ramen för HELCOM-arbetet för att diskutera om
ytterligare trafikreglerande åtgärder behöver vidtas för att öka sjö- och
miljösäkerheten i Östersjöområdet. Regeringen betonar att
Östersjöstaternas arbete med att minska risken för en olycka med svåra
konsekvenser för havsmiljön är en av de mest prioriterade frågorna
inom sjöfartspolitiken. Sverige ska också i fortsättningen vara
drivande i det förebyggande trafikreglerande arbetet samt fördjupa
samarbetet med övriga Östersjöstater. Regeringen betonar att Sverige
ska vara fortsatt drivande i IMO:s pågående arbete med att begränsa
sjöfartens luftburna utsläpp. Sjöfartens utsläpp av svavel- och
kväveoxider måste bli mycket lägre än i dag. Regeringen anser också
att IMO under det närmaste åren behöver besluta om åtgärder som på
ett tydligt sätt minskar sjöfartens klimatpåverkan. EU har en viktig
pådrivande roll i detta arbete.
Relaterat
	

 	

SOU 2012:54 Återvinning av fartyg - underlag för ratificering
av Hong Kong-konventionen
	

 	

SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg
Externa länkar
	

 	

HELCOM:s webbplats
	

 	

IMO:s webbplats

En säker sjöfart
Grunden för sjösäkerheten är en internationell sjösäkerhetskonvention
SOLAS som reglerar frågor om konstruktion och navigation av fartyg,
sjötrafikövervakning, livräddningsutrustning och brandskydd samt
behörighet för sjöpersonal.
Viktiga redskap i tillsynen av fartyg är flaggstatsinspektionen och
hamnstatskontroller, dvs. inspektion av fartyg i det svenska
fartygsregistret samt kontroll av utländska fartyg som ankommer till
svenska hamnar.
Fartyg kontrolleras utifrån olika kriterier, bland annat att de följer
internationella regler om sjösäkerhet, miljöskydd och sjömäns arbetsoch boendevillkor. Det finns ett så kallat Parisavtal (Paris MoU Memorandum of Understanding) som är en mellanstatlig
överenskommelse mellan 22 EU-stater och bland annat Norge, Kanada
och Ryssland. Avtalet gör en kvalitetsgradering av flaggstaterna på en
vit, en grå och en svart lista beroende på hur fartygen från respektive
stat har klarat hamnstatskontrollerna. Stater vars fartyg har flest antal
kvarhållanden återfinns på den svarta listan medan stater med bäst
resultat återfinns på den vita listan. Sverige ligger i dag på fjärde plats
efter Frankrike, Tyskland och Hong Kong på den vita listan.
Stärkt skydd för svenska fartyg
De senaste åren har sjöröveri varit ett stort problem för den
internationella sjöfarten. Näringsdepartementet tillsatte i november
2011 en utredning för att närmare analysera de rättsliga
förutsättningarna för att öka möjligheterna till egenskydd i form av
beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenska handelsfartyg.
Regeringen lämnade sin proposition "Bevakning ombord på svenska
fartyg" till riksdagen den 19 februari 2013. Den 2 maj beslutades om

en ny lag om bevakning ombord på svenska fartyg som trädde i kraft
den 1 juli 2013. Syftet men den nya lagstiftningen är att stärka skyddet
för de svenska fartyg och besättningar som riskerar att utsättas för
sjöröveriattacker.
Ökad sjösäkerhet
Förbättrad trafikövervakning och trafikreglering på Östersjön
I dag transporteras inom Östersjöområdet nästan dubbelt så mycket
olja som för tio år sedan och ökningen väntas fortsätta. Transporterna
sker med allt större fartyg och navigationsförhållandena är på vissa
platser svåra för större fartyg samtidigt som besvärliga isförhållanden
kan råda vintertid.
Trafikövervakning och trafikreglering sker i syfte att öka
sjötrafiksäkerheten och att förhindra att miljön förorenas. Även
sjötrafikinformationstjänster och system för trafikseparering spelar en
viktig roll för att förhindra olyckor och utsläpp i områden med tät
trafik eller som är särskilt riskfyllda. Som exempel kan nämnas det
obligatoriska fartygsrapporteringssystem "SOUNDREP" som infördes
2011 i Öresund i samarbete med Danmark. Systemet har bidragit till
att ett av världens mest trafikerade sund har blivit säkrare. Regeringen
fortsatt stödjer utvecklingen av systemen för trafikövervakning samt
förebyggande trafikreglerande arbete. Ett fördjupat samarbete med
övriga östersjöstater i syfte att minska risken för olyckor med
konsekvenser för havsmiljön är också angeläget.
Sjö- och flygräddning
Sjö- och flygräddning över hav är ett kuststatsansvar och åvilar stater
som ratificerat sjö- och flygräddningskonventionerna. Sjöfartsverket är
ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning i Sverige med egna
räddningshelikoptrar och räddningsfartyg. Därutöver deltar båtar och
flyg från Sjöräddningssällskapet, Försvarsmakten, Kustbevakningen,

polisen och kommunal räddningstjänst i de nationella
räddningsinsatserna. Räddningsinsatser leds från sjö- och
flygräddningscentralen i Göteborg.
Regeringen har uppdragit åt Sjöfartsverket att utveckla det regionala
gränsöverskridande samarbetet inom sjö- och flygräddningsområdet
och årligen redovisa hur denna utveckling fortskrider. Uppdraget
innefattar såväl ledningssystem, som utbildningsplattformar och
internationella övningar. Sjö- och flygräddningen genomför
regelbundet regionala och nationella övningar men även
internationella övningar i samarbete med grannländer där samverkan
vid större händelser övas.
Relaterat
	

 	

Prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg
	

 	

Lagrådsremiss: Bevakning ombord på svenska fartyg
	

 	

Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg
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Om maritim säkerhet på IMO:s webbplats
	

 	

Sjöfartsverkets webbplats
	

 	

Sjöräddningssällskapets webbplats
	

 	

Transportbloggen: Ny lag om bevakning ombord på svenska
fartyg
	

 	

Transportbloggen: Sjöröveri - ett växande problem

Godstrafik

Kollektivtrafik

Ett fungerande transportsystem är en viktig förutsättning för
näringslivets möjligheter att skapa fler jobb i fler och växande företag.
Näringslivets och medborgarnas behov av pålitliga transporter ökar.
Sverige har ett omfattande utbyte av handel med utlandet och de även
stora avstånden inom landet ställer krav på effektiva transporter av
gods.

	

 	


Transportsystmet behöver utvecklas såväl i de etablerade stråken och
noderna, men också längre ut i systemet. De starka nord-sydliga
stråken dominerar idag godstransportflödena. Ökningen av transporter
till och från Öst- och Sydosteuropa pekar på behov av utvecklade
förbindelser.
Relaterat
	

 	

Logistikforum

Har inte undermenyer
Ny kollektivtrafiklag
Kollektivtrafik är en viktig del av transportsystemet. Den skapar
tillgänglighet för människor runt om landet, den minskar trängsel i
städer och den är ofta mindre energikrävande än biltrafik.
Kollektivtrafikens marknadsandel är omkring en femtedel av allt
persontransportarbete. Riksdagen har genom kollektivtrafiklagen (SFS
2010:1065) tilldelat kommuner och landsting ansvaret att se till att det
finns en tillfredställande trafikförsörjning av lokal- och regional
kollektivtrafik. Den totala kostnaden för denna trafik uppgår till
knappa 40 miljarder kronor per år. Hälften av kostnaderna finansieras
av offentliga medel och den andra hälften av biljettintäkter och övriga
intäkter.
Statens viktigaste ansvar för kollektivtrafiken är att:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


se till att det finns bra övergripande infrastruktur
fastställa ansvar och befogenheter för kommunal sektor
se till att det finns ändamålsenliga regler för
kollektivtrafikföretagen avseende bland annat
marknadstillträde
	

 ▪	

 främja samordning och forskning
	

 ▪	

 ersättning till interregional kollektivtrafik som är
företagsekonomiskt olönsam men transportpolitiskt motiverad.
Kostnaden uppgår till 800-900 miljoner kronor per år
Myndigheternas roll och ansvar
Trafikverket har ett stort ansvar för statens arbete med kollektivtrafik.
Först och främst förvaltar myndigheten statens väg och

järnvägsinfrastruktur som bland annat används för kollektivtrafik.
Myndigheten har även till uppgift att verka för kollektivtrafikens
utveckling.
Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de
efterlevs.
Trafikanalys har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att utvärdera
införandet av den nya kollektivtrafiklagen och öppningen av
marknaden för persontrafik på järnväg. Uppdraget ska slutredovisas i
december 2014.
Externa länkar
	

 	

Trafikverkets webbplats

Trafiksäkerheten i fokus
Regeringen ska under 2013 och fram till våren 2014 sätta ett särskilt
fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. Regeringen vill sätta fokus på
trafiksäkerhet med ett trafikslagsövergripande perspektiv. Syftet är att
kunna vidta effektiva åtgärder där de gör mest nytta. Utgångspunkten
är den av riksdagen beslutade nollvisionen där ingen ska behöva dö
eller skadas allvarligt i transportsystemet. Många frågor står på
agendan. Detta sker genom en rad aktiviteter och förslag. Arbetet
sträcker sig fram till våren 2014 när regeringen beslutar om den
nationella planen för Sveriges transportsystem.
Näringsdepartementet, 17 oktober 2013
Regeringen skärper reglerna för förares mobilanvändning
Regeringen inför nu regler mot trafikfarlig användning av mobiltelefon
eller annan kommunikationsteknik. Syftet är att stödja en trafiksäker
användning av teknisk utrustning under färd och minska riskerna för
trafikolyckor. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 december
2013 och den som bryter mot dem riskerar penningböter.
	

 ▪	

 Läs artikel: Reglerna för förares mobilanvändning skärps
EU-representationen i Bryssel, 11 oktober 2013
Rådsmöte med fokus på järnvägssäkerhet
EU:s transportministrar möttes den 10 oktober i Luxemburg. På mötet
kom rådet överens om förslaget om säkerhet på järnväg som är en del
av det så kallade fjärde järnvägspaketet. Syftet är att underlätta för
järnvägsoperatörer som vill bedriva trafik i flera medlemsländer.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog i rådsmötet.
	

 ▪	

 Läs artikel: Rådsmöte med fokus på järnvägssäkerhet
Näringsdepartementet, 10 oktober 2013
Konferens om smarta fordon som ökar trafiksäkerheten
I början på oktober deltog infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd i konferensen "Connected cars" (smarta fordon), på Svenska

ambassaden i Washington DC. På konferensen diskuterades ny teknik
för fordon som ska öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen
inom vägtrafiken.
	

 ▪	

 Läs artikel: Konferens om smarta fordon som ökar
trafiksäkerheten
Näringsdepartementet, 27 september 2013
Hur har det gått med regelefterlevnaden på väg?
Den 25 september bjöd infrastrukturministern in myndigheter och
bransch för att diskutera vad som är aktuellt just nu inom
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Bakgrunden till mötet
var det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen och
Rikspolisstyrelsen slutredovisade i mars 2013 samt de fördjupade
uppdrag som kom i maj 2013 angående bland annat klampning och
beställaransvaret i branschen.
	

 ▪	

 Läs artikel: Hur har det gått med regelefterlevnaden på väg?
Näringsdepartementet, 11 september 2013
Många synpunkter på Cyklingsutredningens förslag
Måndagen den 9 september diskuterades Cyklingsutredningens förslag
(SOU 2012:70). Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, som
hade bjudit in till mötet, inledde hearingen med att berätta att det
kommit in många remissvar med väldigt olika synpunkter på
utredningens betänkande.
Mötet ägnades framför allt åt de föreslagna regeländringarna. Några
remissinstanser fick redovisa sina kommentarer som input till en mer
allmän diskussion om varje regelförslag.
	

 ▪	

 Läs artikel: Många synpunkter på Cykelhearingens förslag
Näringsdepartementet, 4 september 2013
Säker cykling i Sverige
Måndagen den 2 september inledningstalade infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd på MHF:s (Motorförarnas

Helnykterhetsförbunds) trafiksäkerhetsseminarium. Ett av ämnena på
den första konferensdagen var hur vi i Sverige kan minska allvarliga
skador hos oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.
	

 ▪	

 Läs artikel: Säker cykling i Sverige
Näringsdepartementet, 5 juni 2013
Nollvisionen i fokus på trafiksäkerhetskonferens
Den 4 - 5 juni står infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd värd
för den internationella trafiksäkerhetskonferensen Towards Vision
Zero tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen.
- Genom säkrare trafik skadas eller dör allt färre människor. I många
länder utanför vår direkta närhet blir konsekvenserna ödesdigra för den
familj som mister eller skadar en familjeförsörjare i en trafikolycka.
Trafiksäkerhet är där en fråga om både hälsa och pengar, det tycker jag
har blivit allt mer tydligt, sa infrastrukturministern.
	

 ▪	

 Läs artikel: Nollvisionen i fokus på trafiksäkerhetskonferens
Näringsdepartementet, 4 juni 2013
Internationell trafiksäkerhetskonferens med WHO
Den 3 juni stod infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd värd
för den internationella trafiksäkerhetskonferensen Meeting of the
Friends of the Decade of Action for Road Safety tillsammans med
World Health Organization. Elmsäter-Svärd inledde mötet med att tala
om trafiksäkerhet och den svenska nollvisionen om trafikdödligheten.
- Varje dag, världen över så dödas mer än 3000 människor i trafiken,
mer än 500 av dessa är barn. Globalt måste vi arbeta tillsammans för
att vända denna trend och utveckla strategier och verktyg för att öka
trafiksäkerheten. Tillsammans med WHO står Sverige värd för denna
viktiga internationella konferens för Friends of the Decade of Action
for Road Safaety 2011- 2020, säger infrastrukturministern.
Näringsdepartementet, 20 maj 2013
Hur når vi Nollvisionen på väg och järnväg?

Den 4-5 juni hålls konferensen "Towards Zero" i Stockholm. Ämnena
är "best practice", innovation och framtida utmaningar. "Towards
Zero" arrangeras av Svenska Trafikverket i samarbete med
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Transportstyrelsen.
	

 ▪	

 Läs mer om konferensen (engelska)

EU och internationellt

	

 	


Näringsdepartementet, 15 maj 2013
Hearing om kommunikationsutrustning i bil

	

 	


Näringsdepartementet, 13 maj 2013
Regeringen lyfter trafiksäkerhet

Ett effektivt transportsystem gör inte halt vid landets gräns.
Transportområdet är ett av de tydligaste exemplen på behovet av
gränsöverskridande, internationellt samarbete.

	

 	


Näringsdepartementet, 24 april 2013
Elmsäter-Svärd pratade trafiksäkerhet på Resultatkonferens
2013
Regeringen tar krafttag mot alkohol och droger i trafiken
Måluppföljning
Hearing om regelefterlevnad inom yrkestrafiken

	

 	

	

 	

	

 	


Cyklingsutredningen vill att cyklingen ska ha en tydlig plats i
planering och i trafikmiljö
Mobil i bil
Vinterdäckskrav på tunga fordon

Läs mer:
	

 ▪	

 Tillsammans för nollvisionen
	

 ▪	

 Trafikverket om nollvisionen
	

 ▪	

 Om sjösäkerhet på Transportstyrelsens webbplats
	

 ▪	

 Trafiksäkerhetsbarometern på Transportstyrelsens webbplats

	

 	

Aktuella EU-frågor
	

 	

Näringsdepartementets arbete med Östersjöstrategin
EU och internationellt arbete

För Sveriges del handlar det om nordiskt samarbete, samarbete med de
baltiska staterna samt att också stödja utvecklingen, inte enbart av
nord-sydliga transportstråk utan i hög grad för de snabbt växande östvästliga stråken.
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 nätverk. Det finns även gemensamma
regler för hur fordon ska konstrueras. En viktig del av samarbetet är att
transporterna ska bli mer miljövänliga.
Relaterat
	

 	

Läs mer om rådet för transport, telekommunikation och energi
Externa länkar
	

 	

The International Transport Forum - som senast hölls den
22-24 maj 2013 i Leipzig

Logistikforum
	

 	


Har inte undermenyer
Ledamöter i Logistikforum

Logistikforum bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte
Den 18 april 2013 beslutade regeringen att fortsätta driva
Logistikforum. Syftet är att skapa en öppen dialog mellan forumets
ledamöter och regeringen om erfarenheter, synpunkter och framtida
utmaningar. Logistikforum bildades redan 2007, men får nu en nystart
med ett tydligare uppdrag.
Ledamöterna i Logistikforum ska bistå departementet med
omvärldsanalys både nationellt och internationellt. Ledamöterna ska
också föreslå genomförbara anpassningar av transportsystemet i
riktning mot främst miljömässig med även social och ekonomisk
hållbarhet. På så sätt kan forumet bidra till att utveckla beslutsunderlag
och fånga upp förutsättningar för effektivare transporter av gods.
Forumet ska vara en arena för dialog samt erfarenhetsutbyte mellan
regeringen och företrädare för olika samhällsområden. Ledamöterna
består av representanter från näringsliv, universitet och högskolor och
var och en sitter på personliga mandat och väntas inte företräda sitt
företag.
Forumet är nära knutet till Transportenheten på Näringsdepartementet
vars uppgift är att bereda frågor till forumets möten. Trafikanalys
ansvarar för administrationen runt Logistikforum.

Bakgrund till Logistikforum
Regeringen beslutade den 16 maj 2007 att inrätta ett rådgivande organ,
Logistikforum, för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan
företrädare för logistikområdets olika intressenter. Uppdraget
förnyades den 10 juni 2010.
Logistikforum är en arena för samverkan där för närvarande 25
ledamöter deltar från näringsliv, intresseorganisationer samt universitet
och högskolor. Ledamöterna ingår i olika arbetsgrupper.
I slutet av år 2012 gjordes en utvärdering av Logistikforum och
slutsatsen blev att forumet är viktigt då det bidragit till bättre dialog
och kommunikation mellan statliga aktörer och transportköpare,
transportföretag och transportforskning. Forumet har fungerat som en
katalysator för att få upp viktiga frågor på agendan. Utvärderingen
pekade på att forumets mandat behövde förtydligas.
Relaterat
	

 	

Handlingsplan för logistik och godstransporter - rapport från en
arbetsgrupp inom Logistikforum
	

 	

Sammanfattning av handlingsplanen
Externa länkar
	

 	

Logistikforums webbplats
	

 	

Gröna korridorer - Trafikverkets webbplats

Utredningar, förslag och remisser

Norstedts Juridik/Fritzes Tel: 08-690 91 90, e-post: order.fritzes@nj.se

	

 	

Inkomna remissvar på SOU 2011:49
	

 	

Inkomna remissvar på SOU 2010:57
	

 	

Inkomna remissvar på SOU 2010:73
På den här sidan hittar du information om utredningar som är aktuella
inom transport- och infrastrukturområdet.

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,

Just nu pågår det flera utredningar inom transport- och
infrastrukturområdet. Många viktiga vägval ska göras för framtiden
och ibland behöver regeringen 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.
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

Tryckta SOU från 1999 kan du köpa hos Karnov Group.
Tel: 08-587 671 00, e-post: order.se@karnovgroup.com
Relaterat
	

 	

Publikationer
	

 	

Svara på remiss - hur och varför, pm 2003:02
Externa länkar
	

 	

Webbplatsen för Statens offentliga utredningar
	

 	

Regeringskansliets rättsdatabaser
	

 	

Norstedts Juridik/Fritzes webbplats
	

 	

Thomson Förlag

Tågtrafik på vintern - frågor och svar
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Vad har regeringen gjort för att järnvägsnätet ska bli
mindre känsligt för förhållandena i Sverige vintertid?
	

 ▪	

 Kommer regeringens insatser att ge effekt?
	

 ▪	

 Vem ansvarar för vad inom järnvägstrafiken?
	

 ▪	

 Hur har järnvägens aktörer förberett sig inför vintern
2013/2014?
	

 ▪	

 Hur påverkar snö och kyla järnvägstrafiken?
Vad har regeringen gjort för att järnvägsnätet ska bli mindre känsligt
för förhållandena i Sverige vintertid?
Regeringen gör nu en historisk satsning för att rusta upp järnvägsnätet.
Avsättningarna för drift, underhåll och reinvestering för perioden
2014-2025 uppgår till 86 miljarder kronor. Detta innebär att
Trafikverket nu kommer att disponera dubbelt så mycket pengar för
drift, underhåll och reinvestering än år 2006. I och med att
infrastrukturen underhålls på ett tillfredsställande sätt kommer
förutsättningarna för en tillförlitlig järnvägstrafik att förbättras. På sikt
kommer detta leda till att järnvägsnätet blir mindre känsligt för
väderomställningar eller hårt vinterväder.
Regeringen har arbetat på flera fronter för att järnvägsnätet ska bli
mindre känsligt för förhållandena i Sverige vintertid. Förutom att
regeringen har frigjort de mycket stora summor pengar som krävs för
att rusta järnvägsnätet har regeringen också verkat för att de
inblandade aktörerna ska jobba bättre individuellt och tillsammans.
- På förslag från regeringen har riksdagen beslutat att tillskjuta extra
medel för drift, underhåll och reinvesteringar under åren 2012 och
2013.
- Under perioden 2014-2025 ökar underhållet till järnvägen med 20
miljarder, eller 30 procent, vilket är 1,7 miljarder årligen mer än under
perioden 2010-2021. Dessa resurser möjliggör en rejäl upprustning av
standarden av det befintliga järnvägssystemet. Jämfört med hur mycket

som avsattes 2006 innebär detta dubbelt så mycket pengar för drift,
underhåll och reinvestering.
- Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har återkommande
möten med järnvägens aktörer - de som hanterar spår, tåg, bangårdar,
tågverkstäder, stationshus med mera - för att hålla sig informerad om
vad de gör och för att höra hur regeringen eller staten kan hjälpa till.
Ett årligt möre varje höst gäller hur man rustar sig för den kommande
vintern.
Kommer regeringens insatser att ge effekt?
Regeringens bedömning är att Sverige kommer att få en mer och mer
tillförlitlig järnvägstrafik framöver. Trots att regeringen nu gjort en
historiskt stor satsning med kraftigt ökade resurser kommer det att ta
tid eftersom det är mycket som ska göras.
Vem ansvarar för vad inom järnvägstrafiken?
Inom regeringen är det infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
som är ansvarig för frågor som rör järnväg, väg, sjö- och luftfart.
Regeringen föreslår i så kallade propositioner hur stora summor som
ska avsättas till den svenska järnvägen. Riksdagen beslutar om
Sveriges långsiktiga politik och bestämmer dessutom varje år hur
mycket av statens pengar som ska gå till bland annat infrastruktur.
Regeringen styr, dock inte i detalj, över de myndigheter som verkar
inom transportområdet. Det finns i huvudsak två svenska myndigheter
som har till uppgift att hantera järnvägsfrågor - Trafikverket och
Transportstyrelsen.
Trafikverket:
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för drift, underhåll och
utbyggnad av infrastrukturen i form av spår och signalsystem. I
ansvaret ingår också att leda tågtrafiken, fördela tidtabeller och ge
trafikinformation till resenärerna. Trafikverket sköter drift och
underhåll, nybyggnad med mera genom att upphandla företag som gör
själva arbetet.

Transportstyrelsen:
Transportstyrelsens uppgifter rör trafiksäkerhet - myndigheten
utformar regler för järnvägstrafiken och bevakar att de följs.
Transportstyrelsen delar också ut tillstånd samt svarar för
registerverksamhet kring all svensk spårburen trafik.
Den svenska staten - regering, riksdag och myndigheter - styr med
andra ord över grundförutsättningarna för järnvägstrafiksystemet. Men
staten har inte ett direkt inflytande över allt. Det är självständiga
företag som SJ AB, Green Cargo, Tåg i Bergslagen med flera som
sköter själva trafiken på järnvägarna. Dessa företag beslutar själva
vilken trafik de vill ägna sig åt, vad biljetterna ska kosta och hur
kundbemötandet ska gå till.
Regionala kollektivtrafikmyndigheter:
Mycket stor del av persontrafiken på tåg initieras av de så kallade
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Besluten som rör denna typ av
kollektivtrafik på tåg tas på länsnivå.
Jernhusen AB:
Bolaget Jernhusen AB äger och sköter fastigheter av betydelse för
järnvägen - till exempel större stationsbyggnader, kontor, verkstäder,
godsterminaler och depåer längs det svenska järnvägsnätet. Jernhusens
verksamhet styrs inte av staten i detalj.
Hur har järnvägens aktörer förberett sig inför vintern 2013/2014?
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har för tredje året i rad
bjudit in järnvägens aktörer för att tillsammans samtala om
förberedelserna inför kommande vinter. Dessa samtal har visat att det
finns ett öppet och gott samspel mellan järnvägsaktörerna. År 2013
hölls mötet den 12 september och då kunde konstateras att mycket har
hänt de senaste två åren och att aktörerna samarbetar mer och står
bättre rustade nu än tidigare.

Trafikverket, järnvägens trafikoperatörer och entreprenörer arbetar
med ständiga förbättringar. Nedan följer några exempel på
förbättringar som har gjorts inför den kommande vintern.
Trafikverket:
Trafikverket har i dag bättre och stabilare system för att analysera och
förebygga störningar, och för prognoshantering.
Trafikverket tar också fram störningsplaner där de i förväg planerar för
hur olika typer av störningar ska hanteras, såsom vilken trafik som ska
reduceras under vissa givna förutsättningar.
Så kallade reduceringsplaner, vilket innebär att vissa tågavgångar
ställs in när varningar om särskilt svåra väderförhållanden har
utfärdats, tas fram i förväg i samråd med tågoperatörer.
"Gula västar" handlar om ett samarbete mellan Trafikverket, regionala
kollektivtrafikmyndigheter samt järnvägsföretag där ombordpersonal i
störda lägen finns till hands på perronger och stationer för att svara på
frågor från resenärer. Även nytt utropssystem har införts. Detta är en
respons på de stora behov av information som tidigare störningar visat
finns.
Tillgång till materiel och plogar och också personal har setts över inför
vintern 2013/2014. Trafikverket har låtit kontrollera bland annat
snöskydd och värmesystem för växlar sker. Trafikverket har också
gjort stora investeringar för att köpa maskiner som snabbt kan röja snö
på bangårdar och spår.
Andra åtgärder som vidtagits är säkring mot fallande träd,
kameraövervakning på kritiska växlar, ny spårväxelstandard, byte till
säkrare kolskenor på tåg, samarbete för att minska och snabbare
reparera hjulskador med mera. (Se länk nedan beträffande
Trafikverkets vinterföreberedelser.)

Trafikoperatörerna (SJ, Green Cargo med flera):
SJ har bland annat en tydligare vintertabell och drar ner på trafiken
mellan december-mars. De gör också tekniska förbättringar, så som
byte av kolskenor på tågens strömavtagare och har i dag en större
trafikreserv.
Green Cargo har bland annat sett över sina lok och ökat det
förebyggande underhållet inför vintern. De kommer också att längdoch viktbegränsa tågen vid behov samt placera ut lokreserver på
kritiska orter vintertid.
Entreprenörerna:
Ett antal åtgärdspaket har tagits fram av de entreprenörer som jobbar i
järnvägssektorn. Det rör bland annat samverkan kring information och
kommunikation. Man ser över utrustning för bärgning och röjning
inom spårområden, resurser för svarvning av hjul och avisning med
mera. Vidare ser man över växlarna.
Jernhusen AB:
En ny depå har öppnats i Boxholm och en ny avisningsanläggning i
Hagalund i samarbete med SJ. Underhållsprocesserna snabbas upp och
nya rutiner säkerställer att stationerna håller öppet vid störningar.
	

 ▪	


Här kan du se vad Trafikverket gjort för att förbereda sig inför
vintern

Hur påverkar snö och kyla järnvägstrafiken?
Det finns fyra faktorer som påverkar robustheten i järnvägstrafiken
vintertid.
För det första har person- och godstrafiken längs de svenska
järnvägsspåren ökat kraftigt de senaste decennierna, och vi har
betydligt fler tåg på våra spår i dag än tidigare. Till exempel har
persontrafiken ökat med 55 procent från 1998 till år 2010.
Godstrafiken har ökat med 22 procent under samma period.

En andra faktor är vädret i kombination med de äldre växlar vi har på
spåren. Snö som faller direkt på spåren påverkar ofta
järnvägsväxlarnas funktion. Snö och is kan också fastna under tågen
och falla ner på växlarna, vilket lätt skapar problem.
En tredje faktor som påverkar järnvägstrafiken vintertid är hur tågen
kan underhållas. Det handlar om vilken kapacitet som finns för att
avisa tågsätt, att snabbt underhålla lok eller vagnar, snabbt få fram
ersättningshjul med mera.
För det fjärde har Sverige ett förhållandevis slitet järnvägsnät som
innebär att fel lättare uppstår i spåranläggningarna - saker håller helt
enkelt inte lika bra som om de hade varit nya. Detta beror på att
underhåller har legat efter under flera decennier. Förbättringar kommer
att ske då regeringen fördubblat resurserna till järnvägsunderhållet.
Sammantaget innebär dessa fyra faktorer att järnvägstrafiken blir
betydligt mer sårbar vintertid än till exempel vägtrafiken. På järnvägen
kan man inte som på vägarna lätt leda om trafiken. Vi har betydligt
färre järnvägsspår än vägar och trafiken på spåren är planerad minut
för minut, dygnet runt. Lok eller vagnar kan inte på samma sätt som
bussar eller lastbilar lätt bärgas undan för att släppa fram annan trafik.
Därför blir effekterna av en störning i järnvägssystemet ofta stora. En
trasig vagn eller nerisad växel kan blockera trafiken helt på en sträcka.
Dessa förseningar sprider sig sedan i järnvägssystemet och kan
påverka många människors resande i olika delar av landet.

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Transporter och infrastruktur
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 Cykel
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 Drift och underhåll
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 Forskning och utveckling om transportfrågor
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 Godstransporter
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 Persontransporter
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 Trafikplanering
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 Trafikreglering
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 Trafiksäkerhet
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 Övergripande infrastrukturplanering
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 Kurser och konferenser
Transporter och infrastruktur
Kommuner, landsting och regioner har många och breda uppdrag som
rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering,
trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts
samt omfattande infrastrukturprojekt.
Under år 2013 prioriterar SKL frågan Infrastruktur för hållbar tillväxt
och konkurrenskraft
2013-11-28
Ny handbok om Automatisk trafiksäkerhetskontroll - ATK
Många kommuner har ställt frågan hur man kan arbeta med ATK på
det kommunala vägnätet. En handbok i ämnet är nu färdig.
Ny handbok om automatisk trafiksäkerhetskontroll

2013-11-26
Ny rapport om att planera för gående
Trafikverket har tagit från en vägledning för gångplanering. Syftet är
att få fler att gå oftare och att det ska vara tryggt och säkert för gående
året runt.
Vägledning för gångplanering
2013-11-25
Kurser i lokala trafikföreskrifter under våren, nu även i Hässleholm
25-26 mars
Nyligen gick vi ut med info om en LTF-kurs under mars månad i
Stockholm. Efter detta har vi fått många intresseanmälningar om en
LTF-kurs i Skåne och därför arrangerar vi en kurs i Hässleholm den
25-...
Kurs i lokala trafikföreskrifter Hässleholm
2013-11-20
Utbildning i vinterväghållning
Vitt på svart – Om kommunal vinterväghållning är en ny handbok som
ska hjälpa kommunerna i deras arbete med vinterväghållning.
Utbildning kommer att hållas på fem orter: 14-15 januari i Skellefteå,
21...
Utbildning i vinterväghållning
Publikationer
Publikationer FoU-gruppen för Transportsystemet
Övriga publikationer
Länkar
fördubbling.se
Nordiskt Vägforum, NVF
Nationell vägdatabas, NVDB

Rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT
Trafik för en attraktiv stad, TRAST
Vägar och gators utformning, VGU
Exempelbanken
Trafikverket
Transportstyrelsen
SWEPOMM
Nyhetsbrev
Aktuellt om trafik & infrastruktur– nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev
Prenumerera på nyheter inom vårt område
Kurser och konferenser
Trafiksäkra staden
3-4 december i SundsvallFramtidens offentliga miljöer
11 december i StockholmLokala trafikföreskrifter
11-12 mars i Stockholm
25-26 mars i Hässleholm
Dokumentation
Trafik- och gatudagar 30 september-1 oktober
Den attraktiva stadskärnan 5 september

Planering av fysiska miljöer.

	

 	

	

 	


(Plan- och byggminister.)
	

 	


Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige.
Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande."
Webbintervju: Stefan Attefall om sitt uppdrag
Effektivare statsförvaltning
Svensk statsförvaltning håller världsklass. Det är en viktig
konkurrensfördel när Sverige ska profilera sig gentemot omvärlden.
Men för att ännu bättre möta de allt högre kraven från våra
medborgare, företag, kommuner och organisationer behöver
statsförvaltningen ständigt utvecklas och bli mer innovativ och
nyskapande.
Statlig förvaltning
Fler bostäder
Sverige har på senare år investerat ungefär hälften så mycket i sitt
bostadsbestånd som OECD i genomsnitt. Det är orsaken till att vi har
stigande bostadspriser. Regeringen arbetar nu med en mängd åtgärder
för att underlätta byggandet av fler bostäder.
Boende och byggande
Ökad dialog med trossamfunden

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Debattartiklar
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Intervjuer
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Interpellationer och frågor från riksdagen
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:
	

 	

Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)

	

 	


Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur
bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör
samhällsplanering och byggande. I området ingår även
lantmäteriverksamhet.
Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik
inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta
för medborgare och företag. Inom området finns även

	

 	


	

 	


information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare, staten
som fastighetsägare och begravningsverksamhet.
Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters
fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska
företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av
konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa
mera värde för skattepengarna.
Trossamfund ( Ingår i områder för kultur o d)
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan
dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.

Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)
	

 	

Mål och prioriteringar
	

 	

Insatser
	

 	

Så fungerar det
Ansvarigt statsråd	

 	

	

 	

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Ansvarigt departement
	

 	

Socialdepartementet
Socialdepartementet, 28 november 2013
Sverige och Kina diskuterar samhällsfrågor
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och mr Lai Tung-kwok,
Secretary for Security i regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda
administrativa region Hongkong , signerade ett avtal om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål. Avtalet tecknades i samband med att Stefan
Attefall besöker Peking och Hongkong.
	

 ▪	

 Sverige och Kina diskuterar samhällsfrågor
Socialdepartementet, 14 november 2013
Regeringen vill tillåta större friggebodar och se fler undantag från
bygglov
Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är
större än de idag tillåtna 15 kvadratmeterna. Därför ger regeringen
Boverket ett uppdrag att se över möjligheterna att öka storleken för
friggebodar. Boverket ska även titta på om det finns fler åtgärder som
kan undantas från kravet på bygglov.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen vill tillåta större friggebodar och
se fler undantag från bygglov
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Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från
kravet på bygglov

Socialdepartementet, 12 november 2013
Nyhetsbrevet Boende och byggande 5/2013
I nyhetsbrevet Boende och byggande 5/2013 kan du läsa om
lagrådsremissen om nya bestämmelser för gatukostnader,
lagrådsremissen om förenklingar i plan- och bygglagen för ungdomsoch studentbostäder samt förenklade regler för förtidsbetalning av
bostadslån.
	

 ▪	

 Nyhetsbrevet Boende och byggande 5/2013
Socialdepartementet, 8 november 2013
Lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader
Regeringen beslutade den 7 november lämna Lagrådet en
lagrådsremiss med förslag på nya bestämmelser i plan- och bygglagen
om gatukostnader.
	

 ▪	

 Lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader
Socialdepartementet, 1 november 2013
Regeringen föreslår lagändringar för fler bostäder åt unga och
studenter
Regeringen lämnade den 1 november en remiss till Lagrådet med
förslag på ändringar i plan- och bygglagen vilka ska göra det enklare
att bygga lägenheter för ungdomar och studenter.
	

 ▪	

 Regeringen föreslår lagändringar för fler bostäder åt unga och
studenter
Alla notiser

Senaste publikationer
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 Regeringsuppdrag, 21 november 2013
Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från
kravet på bygglov
	

 ▪	

 Promemoria, 20 november 2013
Vissa bestämmelser i förslag till lag om färdigställandeskydd
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 Promemoria, 14 november 2013
Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag, 13 november 2013
Uppdrag om vägledning för tillsyn m.m. enligt plan- och
bygglagen
	

 ▪	

 Lagrådsremiss, 8 november 2013
Nya bestämmelser om gatukostnader
	

 ▪	

 Alla publikationer

Statlig förvaltning ( Ingår i området för demokrati od)
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Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
	

 	

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Ansvarigt departement
	

 	

Socialdepartementet
Socialdepartementet, 21 november 2013
Proposition om att landstingen i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs
län får regionalt utvecklingsansvar
Regeringen beslutade den 21 november lämna en proposition till
riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings
län, Örebro län och Gävleborgs län till landstingen. Idag ansvarar
länens kommunala samverkansorgan för utvecklingen.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län får
bilda regioner
Socialdepartementet, 4 november 2013
Regeringen föreslår att landstingen Östergötland, Kronoberg och
Jämtland får regionalt utvecklingsansvar
Regeringen föreslår i en promemoria att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län från 1 januari 2015 även ska omfatta
landstingen i Östergötlands-, Kronobergs- och Jämtlands län.
	

 ▪	

 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs
län och Jämtlands län
Socialdepartementet, 23 oktober 2013
Statens servicecenter visar vägen mot en effektivare myndighet
- Successivt kommer regeringen att ställa allt skarpare frågor till de
myndigheter som inte planerar att ansluta sig till Statens servicecenter.

Diskussionerna kommer att bli tuffare för varje år och då måste de
bevisa att de verkligen bedriver det hela effektivare, säger
civilminister Stefan Attefall.
Onsdagen den 23 oktober bjöd Socialdepartementet,
Ekonomistyrningsverket och Statens servicecenter in verksledningar
samt ekonomi- och administrativa chefer till ett seminarium om
anslutning av myndigheternas administrativa tjänster till Statens
servicecenter.
	

 ▪	

 Statens servicecenter visar vägen mot en effektivare myndighet
Socialdepartementet, 4 oktober 2013
Statskontoret utvärderar projektet Offentligt etos
Regeringen uppdrog den 3 oktober åt Statskontoret att utvärdera
projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus) genomförde på regeringens uppdrag under tiden 2010-2012.
Utvärderingen ska fokusera på hur projektet har påverkat
myndigheternas arbete med den gemensamma värdegrunden. En
slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1
oktober 2014
	

 ▪	

 Uppdrag att utvärdera projektet Offentligt etos
Socialdepartementet, 24 september 2013
Regeringen behåller länsindelningen
Staten säger nej till förslaget att minska antalet länsstyrelser från 21 till
11, och stärker de mindre länsstyrelsernas finansiering. Samtidigt får
Sverige sex nya regionkommuner 2015.
Dagens nyheter publicerade tisdagen den 24 september en
debattartikel där civilminister Stefan Attefall redogör för regeringens
ställningstaganden i regionfrågan.
	

 ▪	

 Debattartikel: Vi ska ha 21 länsstyrelser även i fortsättningen
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen behåller länsstyrelsernas
geografiska indelning
Alla notiser

Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)
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Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
	

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Ansvarigt departement
	

 	

Socialdepartementet
Socialdepartementet, Näringsdepartementet, 28 november 2013
Upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket
Regeringen beslutade idag att från den 1 juli 2014 samla och placera
allt stöd vid upphandlingar hos Konkurrensverket. Syftet är att skapa
ett helhetsansvar för upphandlingsfrågor, vilket kommer leda till ett
bättre och effektivare stöd för upphandlande myndigheter, enheter och
leverantörer.
	

 ▪	

 Upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket
Socialdepartementet, 21 november 2013
Utredare ser över överprövningen av upphandlingar
Torsdagen den 21 november beslutade regeringen låta en utredare se
över reglerna för överprövningar vid offentliga upphandlingar.
Översynen ska leda till effektivare och rättssäkrare upphandlingar. Ett
förslag ska vara klart till den 15 juni 2014.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Översyn av överprövningsbestämmelser ska
effektivisera offentliga upphandlingar
Socialdepartementet, 8 oktober 2013
Statskontoret ser på nordiskt samarbete om socialt och miljömässigt
hållbar offentlig upphandling

Regeringen uppdrog den 3 oktober Statskontoret att bland annat
analysera för- och nackdelar med ett fördjupat eller breddat samarbete
mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull
offentlig upphandling.
	

 ▪	

 Uppdrag angående förstudie om nordiskt samarbete om socialt
och miljömässigt hållbar offentlig upphandling
Socialdepartementet, 4 oktober 2013
Utredning om genomförande av EU-direktiv utvidgas
Regeringen beslutade den 3 oktober utvidga direktiven till utredningen
om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling,
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster samt tilldelning av koncessioner.
Under förhandlingarna inom EU har några nya bestämmelser
tillkommit, som inte omfattas av utredningens tidigare uppdrag.
Utredningsuppdraget utvidgas därför.
	

 ▪	

 Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EU:s
direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom
områdena vatten, e
Socialdepartementet, 18 september 2013
Budget för offentlig upphandling 2014
Regeringen menar att stöd, information och vägledning om offentlig
upphandling behöver koncentreras, förbättras och förstärkas.
Upphandlingsstödet kommer därför att samlas i Konkurrensverket. För
att förstärka verksamheten ökar regeringen Konkurrensverkets anslag
med 35 miljoner kronor från 2015. I filmen kommenterar civil- och
bostadsminister Stefan Attefall satsningen.
	

 ▪	

 Budget för offentlig upphandling 2014
Alla notiser

Trossamfund (Till området för kultur)
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Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
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Socialdepartementet
Socialdepartementet, 15 november 2013
Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet
Fredagen den 15 november besökte FN:s särskilde rapportör för
religionsfrihet, dr Heiner Bielefeldt, Stefan Attefall. Förutom ett
studiebesök på Fryshuset och programmet "Tillsammans för Sverige"
diskuterade Heiner Bielefeldt och Stefan Attefall bland annat
religionsfrihet och jämställdhet samt situationen i mellanöstern för
kristna minoriteter.
-Jag är väldigt bekymrad över situationen i mellanöstern och särskilt
för de religiösa minoriteterna. Det bästa sättet att förbättra situationen
för den kristna minoriteten är att arbeta för fred och demokrati i
regionen. Vad som behövs är utbildning i syfte att skapa respekt för
demokratin, sa Stefan Attefall.
	

 ▪	

 Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet
Socialdepartementet, 5 november 2013
Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013
I nummer 6/2013 av Nyhetsbrevet Trossamfund kan du läsa om
Regeringens råd för kontakt med trossamfundens
(Trossamfundsrådets) senaste möte där docent Tobias Harding
redogjorde kring det civila samhällets bidrag inom välfärdssektorn.
	

 ▪	

 Nyhetsbrevet Trossamfund 6/2013

Socialdepartementet, 1 november 2013
Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaning för
välfärdsarbetet
-Utomlands är det vanligt att civilsamhället står för produktionen av
skattefinansierade välfärdstjänster. Men också i Sverige blir detta allt
vanligare. De privata vinstdrivande aktörernas del av
välfärdsproduktionen ökar dock mer än de privata ideella
organisationernas del.
Det berättade docent Tobias Harding, Jyväskylä universitet, när
Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet)
möttes den 31 oktober.
	

 ▪	

 Relationen stat, marknad och civilsamhälle utmaningar för
välfärdsarbetet
Socialdepartementet, 15 oktober 2013
Stefan Attefall deltog i manifestation för utsatta troende
Måndagen den 14 oktober deltog statsrådet Stefan Attefall i en
manifestation i Stockholm i solidaritet med utsatta troende.
Opinionsmötet inleddes med en förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka.
Stefan Attefall gjorde därefter sällskap med Svenska kyrkans
ärkebiskop Anders Wejryd, biskopen i Stockholms katolska stift
Anders Arborelius och den Syrisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop
Dioscoros Benyamin i ett fackeltåg genom Stockholms centrala delar.
	

 ▪	

 Tal av Stefan Attefall vid Solidaritetsmanifestation för förföljda
kristna
Socialdepartementet, 7 oktober 2013
SST utbildar trossamfundsledare i demokrati- och samhällsfrågor
Regeringen beslutade den 3 oktober uppdra Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (SST) att förbereda och genomföra insatser för
kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner.
Syftet är att värna demokratin och samhällets uppbyggnad.
	

 ▪	

 Uppdrag att förbereda och genomföra insatser för
kompetensutveckling av trossamfundsledare
Alla notiser
Nyhetsbrevet Trossamfund

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
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Geodatasamverkan
Kommunernas roll i fastighetsbildningen
Lägenhetsregistret och Hushålls- och bostadsstatistik HoB
Samverkan SKL-Lm
SAM-projektet
MBK-avtal med ledningsägare
Nyhetsarkiv

Webb-tv Tillväxt och samhällsbyggnad
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lättare för kommuner att bygga klimatsmarta bostäder där många vill
bo. Det är glädjande, anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett ...
Lättare bullerregler kan ge fler bostäder

Planering och byggande
Vi bevakar kommunernas intressen inom planering, byggande och
bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till
vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och i svar på
remisser. En viktig uppgift är också att ge stöd i form av seminarier
och mötesplatser för våra medlemmar.

2013-11-20
Hur utformas framtidens offentliga miljöer?
Boka den 11 december för en heldag om utveckling av arbetsformer,
metoder och roller i plan- och byggprocessen som gör skillnad för
gestaltningen av framtidens offentliga rum.
Hur utformas framtidens offentliga miljöer

Vi arbetar på uppdrag av SKL:s styrelse med politiska beredningar:
Samhällsbyggnad
Ökat bostadsbyggande

Kurser och konferenser
Hur utformas framtidens offentliga miljöer? 11 december

2013-11-29
Är du ny chef?
Den 14 januari håller SKL en chefsdag för nya chefer inom
samhällsplanering/byggnad/utveckling. Det blir en fullmatad dag med
information om SKL och det stöd du kan få från oss, aktuella frågor
och utmaningar som påverkar dig och ditt uppdrag samt tillfälle att
träffa nya kollegor i andra kommuner.
Program och anmälan

Dokumentation
Detaljplaner i tiden 9-10 oktober 2013
Planera för vatten 17 september 2013
Den attraktiva stadskärnan 5 september 2013

Sveriges kommuner och landsting

2013-10-08
Ändrad bostadsförsörjningslag
Det regionala perspektivet ska bli tydligare, kopplingen till plan- och
bygglagen stärks och fler parter ges möjlighet till samråd. En
konferens om förslaget till ny lagstiftning hålls 25 november i SKL:s
lokaler i Stockholm.
Ändrad bostadsförsörjningslag
2013-10-02
Lättare bullerregler kan ge fler bostäder
Om förslagen på nya regler för flygbuller klubbas igenom blir det

Kontakt
Vi som arbetar med planering och byggande
Prenumeration
Prenumerera på nyheter inom vårt område
Prenumerera på Plan- och byggnytt
Gå direkt till
Exempelsamling ny plan- och bygglag
Plan- och bygglovstaxa 2011 (öppnas i nytt fönster)
Publikationer
Beställ och ladda ner publikationer i webbutiken
Bostadsmarknad

En väl fungerande bostadsmarknad är centralt för en hållbar lokal och
regional utveckling. Kommunerna har en viktig roll i planering och
genomförande av bostadspolitiken, i samspel med marknaden och med
staten.
2013-11-29
Är du ny chef?
Den 14 januari håller SKL en chefsdag för nya chefer inom
samhällsplanering/byggnad/utveckling. Det blir en fullmatad dag med
information om SKL och det stöd du kan få från oss, aktuella frågor
och utmaningar som påverkar dig och ditt uppdrag samt tillfälle att
träffa nya kollegor i andra kommuner.
Program och anmälan
2013-10-23
Det tycker SKL om bostadsbyggande
Det byggs för få bostäder, särskilt där de behövs som mest. Sveriges
kommuner måste få bättre förutsättningar att planera för nya bostäder i
områden där många vill bo.
Det tycker SKL om bostadsbyggande
2013-10-08
Ändrad bostadsförsörjningslag
Det regionala perspektivet ska bli tydligare, kopplingen till plan- och
bygglagen stärks och fler parter ges möjlighet till samråd. En
konferens om förslaget till ny lagstiftning hålls 25 november i SKL:s
lokaler i Stockholm.
Konferens: Ändrad bostadsförsörjningslag
Länkar
Boende (Boverket)
Tillgänglighet och boende för äldre (Hjälpmedelsinstitutet)
Kommunala bostadsbolagen (SABO)

Landsbygden.
(Landsbygdsminister) ( f d Jordbruksministern)

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister
Landsbygdsdepartementet
"Sverige erbjuder obegränsade möjligheter. Storslagen natur, god mat
och upplevelser i världsklass är resurser som vi ska bruka utan att
förbruka. Vi ska ta tillvara människors engagemang och företagsamhet
och se till att hela landet tillåts växa och spira. Denna utveckling är
inte möjlig utan de gröna näringarna."
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
CV
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ansvarar för följande
områden.
	

 	

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi, etiska aspekter, mål till 2020.
Djur
Djurskydd, Djurförsök, Djurskyddskontroll, Djuretik,
Djurhälsa, Foder, Hund och katt.
Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologisk odling, Ekologisk djurhållning, Lagstiftning,
Konsument.
Fiske
Resursförvaltning, Fiskerikontroll, Den nationella
fiskeripolitiken.
Internationellt samarbete
FAO, WTO, OECD, Codex Alimentarius, IPPC, OIE.
Jakt och viltvård
Jaktförordningar, Paragraf 28, Jägarorganisationer.
Jordbruk
Hälsokontrollen, Marknadsordningar, Jordbruksreformen,
Bioenergi, Sockersektorn, Gårdsstöd.
Livsmedel (Till området för hushållaverksamheter)
Säkra livsmedel, Märkning, Livsmedelskontroll.
Landsbygdspolitik
Miljö- och landsbygdsprogrammet, Leader+, Åtgärder norra
Sverige, Miljöförbättrande åtgärder, En ny strategi, Ett nytt
program.
Matlandet (Till området för hushållaverksamheter)
Visionen Sverige - det nya matlandet

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


Naturresurser och miljö
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, En giftfri miljö,
Jordbrukets miljöeffekter.
Rennäring
Renskötsel, Rennäringslagen, Konvention om renbete.
Samer - samepolitik
Ursprungsfolk, Sametinget.
Skogsbruk
Skogens användning, internationellt arbete, nationella
träbyggnadsstrategin
Skogsriket - med värden för världen
Regeringens vision om Skogsriket - med värden för världen
Utbildning och forskning
SLU, Formas, den gröna forskningen.

Bioenergi
	

 	


Har inte undermenyer
En förnybar resurs

Bioenergi från jord- och skogsbruket
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 till förnybar energi
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.
EU:s mål
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 överens om två bindande mål:

	

 ▪	


20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från
förnybara källor år 2020
	

 ▪	

 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.
Kommissionen presenterade i mars 2011 ett meddelande om en
färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska unionens utsläpp med
80-95 procent till 2050. Därför krävs betydande insatser i Sverige,
inom EU och på internationell nivå.
Sveriges mål
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sverige ska
visa ledarskap i att möta utmaningen både internationellt och genom
de åtgärder vi gör i Sverige. I regeringens proposition En
sammanhållen svensk klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162)
beskrivs visionen om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
2050. I propositionen sätts också mål upp om:
	

 ▪	

 50 procent förnybar energi,
	

 ▪	

 10 procent förnybar energi i transporter och
	

 ▪	

 20 procent energieffektivisering år 2020.
Till 2030 sätts en långsiktig prioritering upp om att Sverige då bör ha
en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En
kontrollstation ska enligt propositionen genomföras 2015 för att
analysera utvecklingen i förhållande till målen samt kunskapsläget.

Utnyttja jord- och skogsbruket på bästa sätt
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 skogssidan finns goda möjligheter att öka
produktionen och uttag av biobränsle. Samtidigt 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.
Relaterat
	

 	

Förnybar energi
	

 	

Bioenergi
Externa länkar
	

 	

Energimyndighetens webbplats
	

 	

Jordbruksverkets webbplats
	

 	

Skogsstyrelsens webbplats

Bioenergi - en förnybar resurs
Eftersom bioenergi främst framställs av grödor från åkern och skogen
är den en förnybar resurs. Till skillnad mot fossil energi är bioenergi
koldioxidneutral, vilket betyder att den inte bidrar till ökning av
atmosfärens innehåll av koldioxid utöver vad som orsakas av
användning av fossila bränslen i tillförselkedjan. Eftersom råvaran till
bioenergi kan produceras i Sverige, och andra länder inom EU, bidrar
en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för
energiförsörjningen.
Satsningar på bioenergi kan öka möjligheterna till fler jobb, i
synnerhet på landsbygden. Skogsägare och lantbrukare får fler
användningsområden för sin råvara och på sikt bättre betalt för sina
produkter. Även landsbygdsföretag utanför de gröna näringarna kan
utveckla produkter och tjänster inom energiområdet. Bioenergi är ofta
ett sätt att ta tillvara restprodukter från annan produktion.
Hållbar odling
Det är viktigt att odling av energigrödor sker på ett hållbart sätt med
samma krav på god miljöhänsyn som finns för produktion av
livsmedel eller råvara till skogsindustrin. Hur stor effekten blir på
miljön beror på växtnäringsläckage och andra
produktionsförhållanden. Tillverkningen av spannmålsetanol är
energikrävande. Därför är det viktigt att även utveckla andra
generationens mer effektiva biodrivmedel. Denna konkurrerar i de
flesta fall inte med livsmedelsproduktion. Genom förgasning av
råvaran kan etanol på sikt göras av organiskt avfall som sopor.
Forskning pågår om andra generationens etanol - av cellulosa som
bryts ner till socker - som blir etanol. Här kan trä användas som råvara,
men också majsväxternas stammar och sockerrörens rester, bagass.
Det innebär att etanol inte blir en konkurrent om maten. Dock är
cellulosa svår att bryta ner och det krävs mycket energi.

En ökad framställning av bioenergi kan också leda till att det uppstår
en konkurrenssituation mellan bioenergiproduktionen och
framställningen av andra produkter. Till exempel kan en mer
omfattande odling av energigrödor på åkermark leda till att
livsmedelproduktionen minskar. På samma sätt kan skogsindustrin få
svårt att få tag på skogsråvara. Den här typen av problem finns redan
idag hos spånskiveindustrin som drabbats hårt av priset på sågspån
stigit till följd av att en växande efterfrågan från värmeverk och
pelletsfabriker.
Landsbygdsprogrammet främjar förnybar energi
Regeringen ser positivt på ökad användning av bioenergi som
ersättning för fossil energi. Inom ramen för landsbygdsprogrammet
finns möjligheter att främja produktionen och förädlingen av förnybar
energi. Flera av åtgärderna är av investerings- eller
projektstödskaraktär samt kompetensutveckling. Hur stor andel av
landsbygdsprogrammets totala budget som fördelas till insatser för
produktion av förnybar energi beror alltså till stor del på intresset
bland brukarna/aktörerna och på hur länen prioriterar dessa
investeringar/projekt framför andra.
Möjligheter att odla för energiändamål finns även inom ramen för den
gemensamma jordbrukspolitiken:
	

 ▪	


anläggningsstöd för salix inom ramen för
Landsbygdsprogrammet för åren 2007-2013
	

 ▪	

 investeringsstöd till framförallt gödselbaserad
biogasproduktion inom ramen för Landsbygdsprogrammet för
åren 2009-2013
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Djurfrågor är något som engagerar i Sverige. Djuren har stor betydelse
för produktionen av livsmedel och naturens kretslopp. Många
människor har också sällskapsdjur eller djur som fritidsintresse.
För landsbygdsminister Eskil Erlandsson och den svenska regeringen
är djurskydd och djurhälsa viktiga frågor.
- Arbetet med ett gott djurskydd har en lång historia i Sverige och min
ambition är att vi ska fortsätta att vara ett föregångsland inom området,
säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Den svenska grundtanken är att alla djur ska må bra, ha god hälsa och
möjlighet att bete sig naturligt. Det ställer också krav på att den miljö
som djuren vistas i ska vara så djurvänlig som möjligt. Målsättningen

är att upprätthålla ett gott djurskydd bland lantbruksdjur, sällskapsdjur,
försöksdjur och vilda djur som hålls i fångenskap.
- Djur ska ha det bra, oavsett om de finns i Malmö, Madrid eller
Milano. Därför är det oerhört viktigt att vi har bra
djurskyddslagstiftning i EU, och att den lagstiftningen sedan verkligen
efterlevs, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Ansvariga myndigheter för djurfrågor
De myndigheter som har ett särskilt ansvar för djurfrågor är
Jordbruksverket, länsstyrelser, Statens veterinärmedicinska anstalt och
Livsmedelsverket.
Bestämmelser kring djur
De bestämmelser som reglerar hur djur ska hållas och skötas finns i
djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Det finns även
föreskrifter av centrala myndigheter med ansvar för djurskyddsfrågor,
framförallt Jordbruksverket. Sverige arbetar ständigt med att se över
regelverket för att bestämmelserna ska vara uppdaterade.
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Djurskyddskontroll
Varje person som har ett djur ansvarar för att se till att djuret sköts på
ett sådant sätt att djuret mår väl. Ibland kan det dock, av olika skäl,
förekomma att djur inte tas om hand på ett bra sätt. I sådana fall är det
viktigt att det finns en fungerande djurskyddskontroll som kan fånga
upp de fall där djur far illa. Det är länsstyrelserna som har
huvudansvaret för djurskyddskontrollen i Sverige.
Djur ska ha samma starka djurskydd, oavsett i vilken del av landet de
finns. Därför är det viktigt att djurskyddskontrollen är god, effektiv
och likvärdig över hela landet.
Länsstyrelsen har huvudansvar för djurskyddskontrollen
Sedan den 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som har huvudansvaret
för djurskyddskontrollen, det vill säga huvudansvaret för att
kontrollera att de djurskyddsbestämmelser som finns efterlevs.
Länsstyrelserna ansvarar också för att pröva och ge tillstånd för viss
verksamhet med djur som i dag krävs för att till exempel bedriva
	

 ▪	

 ridskola
	

 ▪	

 kennelverksamhet
	

 ▪	

 hunddagis
	

 ▪	

 kattpensionat
Länsstyrelserna granskar också stall och djuranläggningar för att
kontrollera att dessa stämmer överens med djurskyddskraven som
finns i lag och förordning.
Tidigare ansvarade kommunerna för att utföra djurskyddskontrollen i
praktiken. Kommunerna har i dag ansvaret för vissa andra frågor som
rör djur, till exempel om djuren orsakar hälsoproblem för
omgivningen.

Jordbruksverket har också ett ansvar
Jordbruksverket har också ett ansvar för djurskyddet. Bland annat
samordnar Jordbruksverket länsstyrelsernas djurskyddskontroll och
lämnar vid behov råd och hjälp till länsstyrelserna i den verksamheten.
Jordbruksverket utfärdar också till exempel bindande föreskrifter om
djurskydd.
Jordbruksverket och länsstyrelserna ska genom rådgivning och
information, men även på andra sätt, arbeta för att underlätta för
personer som har djur att kunna följa de djurskyddsbestämmelser som
finns. Myndigheterna ska också arbeta för att eventuella brott mot
djurskyddsbestämmelserna följs upp och åtalas.
Utvärdering av djurskyddskontrollen
Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat
djurskyddskontrollen sedan ansvaret överflyttades från kommunerna
till länsstyrelserna. De har kommit fram till att kontrollen har
utvecklats avsevärt efter reformen och att den håller en högre nivå.
Bland annat utförs nu kontroller i alla kommuner, antalet kontroller
som leder till rättsliga ingripanden har ökat markant och kontrollerna
har blivit mer likvärdiga över landet. Men det finns fortfarande en del
brister som regeringen, Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar
vidare med, bland annat så saknas det en gemensam grund för
riskvärdering, att antalet kontroller har minskat och att antalet
systematiska och planerade kontroller är litet.
Kontrollmyndigheterna kan ingripa
När en person bryter mot djurskyddsbestämmelserna kan
kontrollmyndigheterna ingripa för att på olika sätt få personen att följa
bestämmelserna. Kontrollmyndigheterna kan meddela sådana förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud kan förenas med vite (ett slags böter).

Kontrollmyndigheterna kan även besluta om rättelse på personens
egen bekostnad. I vissa fall kan länsstyrelserna även besluta att djur
ska omhändertas av polisen. Länsstyrelserna kan i vissa fall också
förbjuda en person att få ha djur. Det är också straffbart att bryta mot
vissa djurskyddsbestämmelser.
För att kontrollmyndigheterna ska kunna utföra sitt arbete på ett bra
sätt ger djurskyddslagen kontrollmyndigheterna en rätt att gå in i
byggnader och andra utrymmen där det finns djur för att besiktiga
djuren, göra undersökningar av dem eller ta prover på dem.
Kontrollmyndigheterna har även en i lag inskriven rätt att få
upplysningar och att få läsa de dokument och andra handlingar som
behövs för att kunna utföra sin kontroll. Polisen har också en
skyldighet att lämna den hjälp till kontrollmyndigheterna som behövs
för att de ska kunna utföra sin kontroll.
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Hund och katt
Den som har hand om ett djur har skyldighet att se till att djuret sköts
och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. Hundar och katter ska
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Den som
har hund och/eller katt har skyldighet att se till att djuret inte stör
omgivningen.
Hundar och katter ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande
och sjukdom samt ha möjlighet att bete sig naturligt. Det framgår av
de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen.
Den som har hand om ett djur har skyldighet att se till att djuret sköts
och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. Det innebär till exempel
att ge djuret mat och vatten och god tillsyn. I det ingår också att
anpassa miljön och skötseln av djuret, så att det får möjlighet att bete
sig naturligt.
Om ett djur är sjukt eller skadat, ska det snarast få nödvändig vård. Det
kan bland annat innebära att veterinär behöver uppsökas för att få
djuret behandlat.
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att slå eller överanstränga djur.
Utöver de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen finns det
flera bestämmelser i djurskyddsförordningen och i Jordbruksverkets
föreskrifter om hur du tar hand om din hund och/eller katt. Det finns
till exempel regler för hur du får binda djur och vad som gäller när du
transporterar djur.
Vad händer om man inte följer reglerna?
Länsstyrelserna har till uppgift att kontrollera efterlevnaden av
djurskyddslagstiftningen.

Om inte djurskyddsbestämmelserna följs, har Länsstyrelsen möjlighet
att ingripa till exempel genom att meddela förelägganden eller förbud.
Under vissa omständigheter kan 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. I vissa fall kan Länsstyrelsen
också besluta att förbjuda en person att ha hand om djur.
Om någon bryter mot reglerna, kan personen också dömas till böter
eller fängelse för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt
brottsbalken.
Särskilt 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.
Djur som stör omgivningen
Den som har hund eller katt har skyldighet att se till att djuret inte stör
omgivningen. Bestämmelser om detta 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 för en hund inte fungerar, får polisen besluta att hunden
till exempel ska ha munkorg, vara bunden eller hållas instängd.
Polisen kan 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.
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 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
För hundar gäller också särskilda skadeståndsbestämmelser. För
skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar.
Det betyder att du kan bli skadeståndsskyldig för en skada som hunden
orsakar även om du själv inte har varit oaktsam.
Märkta och registrerade hundar
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.
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Foder
Verksamheten inom djurskydds- och djurhälsoområdet syftar också till
att verka för sunda och bra djurfoder. Det är viktigt både för djurens
hälsa och för produktion av säkra livsmedel.
EU-lagstiftningen ställer mycket höga krav på foder och i vissa
avseenden är våra svenska krav ännu högre. Redan från första ledet i
livsmedelsproduktionen krävs kunskap och noggrannhet. För
produktion av livsmedel som är säkra för konsumenterna, till exempel
mjölk eller kött, krävs att djuren sköts väl och får väl anpassade, sunda
och bra foder som inte innehåller exempelvis miljögifter eller otillåtna
tillsatser.
Ett övergripande mål är att fodren alltid ska vara av sådan kvalitet att
de inte i något avseende kan utgöra en hälsorisk för vare sig djur eller,
när det gäller foder för livsmedelsproducerande djur, för konsumenten
av de animaliska livsmedlen. Fodren ska inte heller vara en
miljöbelastning.
Reglering och kontroll
Foderområdet regleras inom EU av ett flertal förordningar, direktiv
och beslut som i medlemsstaterna kompletteras och preciseras genom
nationell lagstiftning. Lagstiftningen tas fram efter arbete i olika
expertgrupper där representanter för medlemsstaterna deltar.
Bestämmelserna baseras där så är möjligt, till exempel när det gäller
gränsvärden för tungmetaller, på vetenskapliga underlag.
Jordbruksverket och länsstyrelserna gör inspektioner och genomför
provtagningar hos fodertillverkare och lantbrukare. Inspektionerna
syftar bland annat till att hålla de hygieniska förhållandena i
anläggningarna under uppsikt, kontrollera märkningen av produkter
och råvaror samt kontrollera att otillåtna råvaror eller tillsatser inte

används. De prover som tas på foder sänds till laboratorier för analys.
Analyserna kan visa om fodret uppfyller de näringsvärden som
tillverkaren deklarerar. Man kan också undersöka eventuellt innehåll
av toxiner, tungmetaller med mera. Resultaten av foderkontrollen
redovisas årligen i en rapport från Jordbruksverket. Rapportering sker
även till Europeiska kommissionen. Rapporterna finns tillgängliga på
Jordbruksverkets webbplats.
Ansvarig myndighet och finansiering
Ansvarig central myndighet för foderkontrollen är Jordbruksverket.
Kostnaderna för kontrollen av industriellt tillverkat foder finansieras
genom avgifter från fodertillverkarna medan kostnaderna för
foderkontrollen i primärproduktionen finansieras med offentliga
medel.
Lagstiftning
EG:s övergripande livsmedelslagstiftning, förordningen 178/2002,
omfattar även de grundläggande bestämmelserna om foder.
Bestämmelserna gällande foder preciseras genom till exempel EGförordningarna 1831/2003 om fodertillsatser, 183/2005 om
foderhygien, 1069/2009 om animaliska biprodukter och 882/2004 om
offentlig kontroll samt genom direktivet 2002/32/EG om främmande
ämnen i djurfoder. Den nationella lagstiftningen återfinns i lag
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:81) om foder.
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Frågor och svar om översynen av djurskyddet
I juni 2009 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att
modernisera djurskyddslagstiftningen som trädde i kraft 1988. Den 28
november 2011 överlämnades ett förslag till Eskil Erlandsson. Här kan
du ta del av frågor och svar kring vad utredningen har handlat om.
	

 ▪	

 Varför tillsatte regeringen en utredning för att se över
djurskyddslagstiftningen?
	

 ▪	

 Vad har utredningen sett över?
	

 ▪	

 Vilka frågor har utredaren särskilt sett över?
	

 ▪	

 Finns det en risk för att djurskyddet försämras?
	

 ▪	

 När överlämnades utredningen?
	

 ▪	

 Vem har hållit i utredningen?
	

 ▪	

 Vad händer nu?
Varför tillsatte regeringen en utredning för att se över
djurskyddslagstiftningen? Regeringen har tillsatt utredningen därför att
det är viktigt med ett gott djurskydd i hela landet.
Sverige har generellt sett en hög djurskyddsnivå och är ett land som
arbetar aktivt för att förbättra djurskyddet. Den djurskyddslag vi har
trädde i kraft 1988 och har alltså i dag ca 20 år på nacken. Den är i
grunden bra men den kan bli ännu bättre. Det finns därför ett behov av
att se över, modernisera och uppdatera lagstiftningen för att göra den
tydligare, mer lättläst och för att ge den en mer ändamålsenlig struktur.
Vad har utredningen sett över?
Utredningen har gjort en bred översyn av den samlade
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll. I uppdraget ingår
bland annat att lämna förslag till en djurskyddslag och
djurskyddsförordning.

Utredaren har också särskilt sett över vissa frågor på
djurskyddsområdet där det finns ett behov av en översyn eller där
problem har identifierats.
Vilka frågor har utredaren särskilt sett över?
I uppdraget ingick frågor som utredaren särskilt skulle se över, bland
annat:
Vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med
problem med övergivna och förvildade djur. Det rör framför allt
övergivna katter men också till exempel övergivna kaniner eller
exotiska djur.
Hur vi kan förtydliga bestämmelsen om att djur ska hållas och skötas
på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att
bete sig naturligt.
Vilka åtgärder som behöver vidtas för att vända utvecklingen inom
djuraveln, till exempel aveln av hundar och katter, så att målet i första
hand är att avla mot fysiskt och mentalt friska och sunda djur.
Se över djurskyddet i samband med tävling och träning av djur, till
exempel djurskyddet vid hästtävlingar.
Se över vilka åtgärder, inom ramen för djurskyddslagstiftningen, som
kan vara lämpliga för att förtydliga och stärka skyddet för djur mot att
användas för sexuella ändamål.
Finns det en risk för att djurskyddet försämras?
Nej, det gör det inte. I de direktiv som sätter ramarna för utredningens
uppdrag står det klart och tydligt att den lagstiftning som föreslås ska

uppnå minst samma djurskyddsnivå som i dag. Där står också att den
ska utgå från de enskilda djurens behov och att den ska verka
förebyggande.
När överlämnades utredningen?
Utredningen redovisade sitt uppdrag till regeringen den 28 november
2011.
	

 ▪	

 SOU 2011:75 Ny djurskyddslag
Vem har hållit i utredningen?
Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län, blev utsedd att hålla i
utredningen.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Eva Eriksson utreder
djurskyddslagstiftningen
Vad händer nu?
Den 13 juni lämnade regeringen över en lagrådsremiss med förslag om
förbud mot tidelag. Lagrådsremissen grundar sig på ett av förslagen i
djurskyddsutredningen. Övriga delar av förslagen i betänkandet är
fortfarande under beredning inom Regeringskansliet. Regeringen
kommer alltså att återkomma när det gäller de övriga behandlade
frågorna i betänkandet, när förslagen och synpunkterna på dem har
hunnit analyserats och bearbetats färdigt.
	

 ▪	

 Lagrådsremiss: Ändringar i djurskyddslagen
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Frågor och svar om förslaget om förbud mot tidelag
Den 13 juni 2012 överlämnade regeringen en lagrådsremiss om
ändringar i djurskyddslagen kring förbud mot tidelag, som resulterade
i propositionen Ändringar i djurskyddslagen i november. Här kan du ta
del av frågor och svar om vad förslaget innebär.
	

 ▪	

 Vad föreslår regeringen?
	

 ▪	

 Vad innebär förslaget?
	

 ▪	

 När föreslås förbudet träda i kraft?
	

 ▪	

 Vad händer med de övriga förslagen i
djurskyddsutredningen?
Vad föreslår regeringen?
Regeringen föreslår att det ska införas ett nytt förbud mot tidelag. Den
som bryter mot förbudet ska dömas till böter eller fängelse i högst två
år.
Vad innebär förslaget?
Tidelag är redan i dag förbjudet, om det har medfört ett lidande för
djuret. Gärningsmannen kan då dömas för djurplågeri. Bestämmelsen
om djurplågeri har dock i praktiken endast använts i undantagsfall,
bland annat eftersom det har varit mycket svårt att utreda och bevisa
denna typ av brott. Ett skäl till detta är att det i praktiken kan vara
svårt att bevisa att ett djur har lidit, särskilt i fall då det saknas synliga
tecken på fysisk skada. Med det nya förslaget vill regeringen förbjuda
alla sexuella handlingar med djur, oavsett om man i det enskilda fallet
kan bevisa att djuret har lidit eller inte av handlingen.
När föreslås förbudet träda i kraft?
Lagändringarna som föreslås i propositionen Ändringar i
djurskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
Vad händer med de övriga förslagen i djurskyddsutredningen?

Lagrådsremissen grundar sig på ett av förslagen i betänkandet Ny
djurskyddslag (SOU 2011:75). Övriga delar av förslagen i betänkandet
är fortfarande under beredning inom Regeringskansliet. Regeringen
kommer alltså att återkomma när det gäller de övriga behandlade
frågorna i betänkandet, när förslagen och synpunkterna på dem har
hunnit analyserats och bearbetats färdigt.
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Om lagrådsremisser

Frågor och svar om slakt
Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om slakt.
	

 ▪	

 Är det tillåtet att slakta djur utan bedövning?
	

 ▪	

 Kan Sverige tvingas att tillåta slakt utan bedövning?
	

 ▪	

 Vad innebär de nya reglerna för djurskydd vid slakt
som börjar gälla från 2013 inom EU?
Är det tillåtet att slakta djur utan bedövning?
Lagstiftningen på området är tydlig. Det är förbjudet att slakta djur
utan bedövning i Sverige. Det finns inga undantag för religiösa
slaktmetoder som kosher- och halalslakt. Enligt svenska föreskrifter
kan fjäderfä och får bedövas med el före slakt. Även vid vanlig slakt
av fjäderfä är i dag el-bedövning den absolut vanligaste metoden.
Metoden används även i relativt stor utsträckning vid vanlig slakt av
får. El-bedövning före slakt accepteras av många av världens
muslimer. Utan att det uppstår en konflikt med
djurskyddsbestämmelserna här i Sverige möjliggör detta halalslakt av
vissa djur.
Kan Sverige tvingas att tillåta slakt utan bedövning?
Djurskydd är en viktig fråga för regeringen som under förhandlingen
av den nya förordningen om skydd av djur vid slakt verkade för att
enskilda medlemsländer i EU även fortsättningsvis skulle kunna ha
bestämmelser om att djur ovillkorligen ska vara bedövade före slakt.
Enligt bestämmelserna i förordningen, som ska tillämpas från och med
2013, kan Sverige fortsätta med sin skarpare lagstiftning om att djur,
utan undantag, ska vara bedövade före slakt.
Vad innebär de nya reglerna för djurskydd vid slakt som börjar gälla
från 2013 inom EU?

År 2009 kunde EU:s jordbruksministrar enas om nya regler för
djurskydd vid slakt. Bestämmelserna innebär att djurskyddsnivån höjs
generellt inom EU. Samtidigt har Sverige fått behålla sina mer
långtgående bestämmelser. Reglerna ska tillämpas i alla
medlemsländerna från och med 1 januari 2013.
Då Sverige sedan tidigare har långtgående lagstiftning på
djurskyddsområdet, innebär de nya reglerna inte några större
förändringar för djur som slaktas i Sverige. För djur i de allra flesta
EU-länder kommer dock regelverket att märkas desto mer. Det ställs
nya krav på hur slakterierna ska bedriva sin verksamhet - högre krav
på planering och egenkontroll av verksamheten samt bättre skötsel av
djuren fram till slaktögonblicket är bara några av förändringarna.
Slakterier ska också utse en särskild person som är djurskyddsansvarig
på anläggningen och det ställs krav på utbildning och certifiering hos
personalen. En mycket viktig bestämmelse i detta sammanhang är att
vi i Sverige även fortsättningsvis kan kräva att djur alltid ska vara
bedövade före slakt.

Frågor och svar om djurskydd
	

 ▪	


Vem kontrollerar och övervakar att
djurskyddslagstiftningen efterlevs?
	

 ▪	

 Vad ska jag göra om jag misstänker brott mot
djurskyddslagen?
	

 ▪	

 Är långa djurtransporter tillåtna i Sverige?
	

 ▪	

 Vilka krav ställs på äggproducenter i Sverige?
	

 ▪	

 Varför görs djurförsök?
	

 ▪	

 Vad krävs för att få göra djurförsök?
	

 ▪	

 Finns det alternativ till djurförsök?
	

 ▪	

 Vilka krav ställs på svenska djurparker?
	

 ▪	

 Vilka krav ställs på en cirkus som har föreställningar i
Sverige?
Vem kontrollerar och övervakar att djurskyddslagstiftningen efterlevs?
Sedan den 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som har huvudansvaret
för djurskyddskontrollen, det vill säga huvudansvaret för att
kontrollera att de djurskyddsbestämmelser som finns efterlevs.
	

 ▪	

 Djurskyddskontroll
	

 ▪	

 Djurskyddslagen (1988:534) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Djurskyddsförordningen (1988:539) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats
Vad ska jag göra om jag misstänker brott mot djurskyddslagen?
Om du misstänker att ett djur behandlas illa ska du i första hand vända
dig till länsstyrelsen i ditt län. Om en kontrollmyndighet får kännedom
om att ett djur utsätts för vanvård eller annat lidande kan myndigheten
besluta om ett antal olika åtgärder. Myndigheten kan till exempel
meddela sådana förelägganden och förbud som behövs för att
djurskyddsbestämmelserna ska efterlevas. En kontrollmyndighet kan

även besluta att ett djur ska tas om hand om det bedöms utsiktslöst att
felet blir avhjälpt, om ägaren till djuret är okänd eller inte kan
anträffas, eller om det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från
djurskyddssynpunkt. Det är polismyndigheten som verkställer
länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen kan även besluta att en person ska
förbjudas att ha hand om djur eller ett visst slag av djur. Ett sådant
förbud kallas djurförbud.
	

 ▪	

 Länsstyrelsernas webbplats
Är långa djurtransporter tillåtna i Sverige?
I Sverige är den längsta tillåtna transporttiden av slaktdjur åtta timmar.
Andra djur får transporteras längre under förutsättning att de avlastas
för vila, foder och vatten med jämna mellanrum i enlighet med EU:s
bestämmelser om djurtransporter. Även om det är tillåtet, är det
mycket få djurtransporter i Sverige som är längre än nio timmar.
Vilka krav ställs på äggproducenter i Sverige?
I Sverige tillåts endast inhysningsystem som är godkända enligt
djurskyddslagstiftningen. Djur ska hållas i en god djurmiljö och på ett
sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete
sig naturligt. I djurskyddslagen (1988:534) som trädde i kraft den 1
juli 1988 anges även att djur ska skyddas mot onödigt lidande och
sjukdom.
9 § djurskyddsförordningen lyder: Höns för äggproduktion får inte
hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens
behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen ska ske på ett
sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en
låg nivå. Detaljbestämmelser finns i föreskrifter som utfärdas av
Jordbruksverket.
	

 ▪	

 Läs mer om fjäderfän på Jordbruksverkets webbplats

	

 ▪	

 Läs mer om ägg på LivsmedelsSveriges webbplats
Varför görs djurförsök?
Djurförsök har stor betydelse för forskningen inom en rad områden.
Användning av försöksdjur kan dock ibland innebära svåra
avvägningar. Trots detta har samhället kommit fram till att
djurförsöken fortfarande är viktiga och nödvändiga. Till exempel
måste ändamålsenliga och bra läkemedel även fortsättningsvis kunna
utvecklas för att rädda människors och djurs liv. För detta behövs
försöksdjur, eftersom det i dagens läge många gånger saknas
alternativ. En stor del av forskningen inom detta område sker dock
utan användning av djur. Varje år anslås medel till projekt som syftar
till att utveckla alternativa metoder samt minska användningen av
djurförsök.
	

 ▪	

 Läs mer om försöksdjur på Jordbruksverkets webbplats
Vad krävs för att få göra djurförsök?
För att få använda försöksdjur krävs tillstånd. Frågor om tillstånd
behandlas sedan den 1 juli 2007 av Jordbruksverket. Vid beviljande av
ett sådant utses en ansvarig föreståndare och en veterinär. Dessa ska se
till att verksamheten bedrivs enligt djurskyddslagstiftningens
bestämmelser. Försöksdjursveterinärernas uppgift är mycket viktig. De
ska bland annat ge råd i veterinärmedicinska frågor och andra frågor
som rör djurens välbefinnande. Djurförsök måste också bedrivas i
godkända lokaler och inga andra djur än sådana som fötts upp för
ändamålet får användas.
Innan ett djurförsök får starta måste även en etisk prövning ha skett.
Prövningen görs av en djurförsöksetisk nämnd som har till uppgift att
väga djurets lidande mot nyttan av försöket. Detta kan kräva svåra
etiska ställningstaganden. Nämnden består av forskare och
försöksdjurspersonal samt företrädare för allmänhet och

djurskyddsorganisationer. Dessa nämnder säkerställer allmänhetens
insyn i den etiska prövningen av djurförsök.
	

 ▪	

 Djurskyddslagen (1988:534) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Djurskyddsförordningen (1988:539) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Läs mer om försöksdjur på Jordbruksverkets webbplats
Finns det alternativ till djurförsök?
En hel del försök kan i dag göras bättre och säkrare på celler i provrör
än på råttor och möss. Det är också möjligt att utveckla djurförsöken
så de blir skonsammare för djuren samt att öka kunskapen om
försöksdjurens behov. Detta är en utveckling som regeringen stödjer
bland annat genom att bidra med pengar till projekt som syftar till att
begränsa användningen av försöksdjur inom forskningen och att
utveckla metoder som förfinar, minskar eller ersätter djurförsök.
	

 ▪	

 Läs mer om försöksdjur på Jordbruksverkets webbplats
Vilka krav ställs på svenska djurparker?
De svenska djurparkerna styrs till stor del av bestämmelser i
djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och artskyddsförordningen.
Bestämmelser om djurparker finns också i föreskrifter från
myndigheterna.
Djurparkerna har, enligt djurskyddslagen, skyldighet att ha en god
djurmiljö för djuren och att sköta djuren på ett sätt som främjar deras
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar krävs att
anläggningarna är godkända av länsstyrelsen innan de tas i bruk.
Enligt artskyddsförordningen krävs det vidare tillstånd av länsstyrelsen
för att få förevisa djur av vilda arter. Vid all offentlig förevisning av
arter som finns listade i bilaga A till EU:s CITES-förordning krävs det
dessutom intyg från Jordbruksverket.
Den som ansvarar för djur i en djurpark ska ha en lämplig utbildning
och erfarenhet av de typer av djur som finns i djurparken. Vidare ska
till djurparken finnas knutet en veterinär som ska ansvara för bland
annat rådgivning och behandling av djuren. Djurparken ska också ha

en zoolog knuten till sig som kan ge råd om till exempel hur djurens
miljö ska utformas och hur djuren ska utfodras.
Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som ansvarar
för kontrollen av djurparkernas djurhållning. Till sin hjälp i detta
arbete har länsstyrelserna Jordbruksverket, som kan meddela
bestämmelser om hur kontrollen ska utövas samt bistå med råd och
stöd och vägledning.
Djurparker är skyldiga att arbeta för att bland annat bevara den
biologiska mångfalden, att sprida budskapet om bevarandet av
biologisk mångfald samt att föra register över parkens djurbestånd. De
djurparker som är anslutna till Svenska Djurparksföreningen och
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) följer dessutom
egna interna bestämmelser.
	

 ▪	

 Djurskyddslagen (1988:534) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Djurskyddsförordningen (1988:539) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Jordbruksverkets webbplats
	

 ▪	

 Artskyddsförordning (1998:179) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Svenska Djurparksföreningens webbplats
	

 ▪	

 EAZA:s webbplats
	

 ▪	

 Rådets direktiv (1999/22/EG) om hållande av vilda djur i
djurparker på EU:s webbplats
	

 ▪	

 Läs mer om CITES på Jordbruksverkets webbplats
Vilka krav ställs på en cirkus som har föreställningar i Sverige?
Enligt djurskyddsförordningen får djur som apor, rovdjur, säldjur,
noshörningar, flodhästar, hjortdjur, rovfåglar, strutsfåglar och
krokodiler inte visas på cirkus. Tamhundar, tamkatter, sjölejon och
renar får dock visas på cirkus.
Cirkusar ska en gång varje år inspekteras av länsstyrelsen i det län där
cirkusen har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i det

län där den har sin första föreställning. Inspektionen ska alltid
genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet.
Inspektionen ska omfatta djur, stallar och andra utrymmen för
förvaring av djur, manege och andra visningsutrymmen, foderförråd
och gödselhantering, fordon som används vid djurtransporter samt
journalföring. En inspektion ska också ske vid en sådan förändring av
djurbestånd eller utrustning som är av väsentlig betydelse från
djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.
Vid varje cirkus ska det finnas en turnéplan och en plan för träning av
de djur som följer med cirkusen i syfte att tränas för förevisning
nästkommande säsong. En journal ska föras över samtliga djur.
Journalen ska innehålla uppgifter om identitet, datum för skador och
sjukdomsfall och vidtagna åtgärder, datum för klöv- och hovvård, djur
som dött, dödsorsak, noteringar från tillsynsmyndigheter, namn på den
som ansvarar för journalföringen samt vilken veterinär som är knuten
till cirkusen.
Cirkusarna är även skyldiga att följa de bestämmelser om hur djur ska
skötas och hållas som finns i djurskyddslagen och
djurskyddsförordningen. Bestämmelser om transport av djur som finns
i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av
levande djur ska också följas. Djur som hålls vid en cirkus, ska
dagligen ha möjlighet att röra sig fritt antingen i inhägnader, voljärer
eller bassänger eller genom frigång i manegen. För elefanter får dock
möjligheten att röra sig fritt i undantagsfall ersättas med en daglig
promenad.
	

 ▪	

 Djurskyddslagen (1988:534) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Djurskyddsförordningen (1988:539) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:64) om
djurhållning vid cirkusar på Jordbruksverkets webbplats
	

 ▪	

 Läs mer om cirkusdjur på Jordbruksverkets webbplats
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Internationellt samarbete
Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologiskt lantbruk innebär att lantbrukarna hushåller med tillgängliga
naturresurser och även tar stor hänsyn till miljön när de producerar
mat. Självförsörjningsgraden inom det ekologiska lantbruket är hög.
Syftet är att få en livsmedelsproduktion som värnar om djur och miljö
och som är konkurrenskraftig på lång sikt.
I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk
produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010, till
riksdagen (skr. 2005/06:88). I skrivelsen redovisades målen för
ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av
ekologiska livsmedel i offentlig sektor till och med 2010. Regeringen
ska under år 2012/2013 se över målen för ekologisk produktion.

Jordbruksverket fick därför i uppdrag att vidare analysera behov och
utformning av nya mål för ekologisk produktion i det kommande
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Uppdraget redovisades i maj 2012.
Ekologisk odling
I den ekologiska odlingen får varken kemiska växtskyddsmedel eller
handelsgödsel användas. Växterna får istället näring genom till
exempel stallgödsel, och skyddas från skadeinsekter bland annat
genom varierad växtföljd.
Ekologisk djurhållning
I den ekologiska produktionen ställs det särskilda krav på
djurhållningen. Förutom de allmänna djurskyddsbestämmelserna finns
det också särskilda krav på till exempel djurens stallmiljö och deras
möjlighet att vara utomhus.
Djuren får främst ekologiskt odlat foder. Antalet djur på gården
anpassas efter den areal som gården har för att producera foder. Detta
för att gården ska vara så självförsörjande som möjligt.
Lagstiftning som styr den ekologiska produktionen
Ekologisk produktion styrs av bestämmelser som är gemensamma för
alla EU-länder. Bestämmelserna gäller inte bara odling av växter och
djurhållning utan också förädling, märkning, import och kontroll av
ekologiskt framställda jordbruksprodukter och livsmedel. De sätter en
lägsta nivå som alla som producerar eller hanterar ekologiska
produkter måste följa.
Ansvariga myndigheter
Jordbruksverket har ansvar för den del av ekologisk produktion som
rör jordbruksproduktionen medan Livsmedelsverket har ansvar för
ekologiska livsmedel. Swedac ansvarar för att reglerna följs och de

godkänner även kontrollorgan. I Sverige finns för närvarande fem
godkända kontrollorgan, Kiwa Sverige, HS Certifiering AB, SMAK
AB, Valiguard AB och ControlCert Scandinavia AB. Dessa
kontrollorgan certifierar ekologiska varor så att producenter kan märka
sina produkter som ekologiska.
Utöver EU:s lagstiftning finns det även privata organisationer som har
regler för ekologisk produktion; i Sverige finns till exempel KRAV.
Ekologiskt Forum
Ekologiskt forum är ett oberoende och politiskt obundet nätverk för
alla som är intresserade av ekologisk produktion och konsumtion och
bedrivs som en projektverksamhet hos Stockholm Environment
Institute.
Forumet bedriver ett särskilt arbete att följa upp det vägledande
handlingsprogrammet Aktionsplan 2010, för en ökad ekologisk
produktion och konsumtion och har lett arbetet med att ta fram
Utveckling av ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 förslag till strategi.
Hur kan konsumenter välja ekologiskt?
Ett sätt att underlätta för konsumenterna att välja ekologiska produkter
är märkning. För att en produkt ska få märkas som ekologisk måste
den vara certifierad enligt EU:s regler av ett godkänt kontrollorgan.
Certifiering ger rätt att använda ordet ekologisk på produkten och även
att använda EU:s logotyp för ekologisk produktion. De producenter
som uppfyller KRAV:s regler får även använda KRAV-märket.
Från den 1 juli 2011 blev EU:s logotyp för ekologisk produktion
obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel.
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Vidare läsning om GMO
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
En genetisk modifierad organism (GMO) kan användas inom till
exempel forskning och inom jordbruks- och livsmedelsproduktion. All
GMO ska märkas för att konsumenterna ska kunna göra ett fritt val.
Den svenska regeringen är inte för eller emot GMO-tekniken, utan
anser att varje GMO måste bedömas från fall till fall.
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. All GMO är förbjuden till dess att den bevisats
vara säker för kommersiell odling och blivit godkänd.
Den svenska synen på GMO
Den svenska regeringen är inte för eller emot GMO som teknik, utan
anser att varje GMO ska bedömas för sig från fall till fall efter sina
särskilda egenskaper, vilket inkluderar eventuell påverkan på miljön.
Dessa ställningstaganden grundas på vetenskapliga och etiska
bedömningar samt utgår från försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen lades fram av Europeiska Kommissionen år
2000. Den innebär att en GMO inte ska släppas på marknaden om:
	

 ▪	

	

 ▪	


vetenskapliga belägg är ofullständiga eller osäkra.
en preliminär vetenskaplig bedömning ger vid handen att det
finns fara för möjliga effekter på miljö samt människors, djurs
och växters hälsa.
GMO ska märkas
Sverige godkänner bara GMO som är lika säkra som sina
konventionella motsvarigheter. All GMO ska märkas för att tillförsäkra
konsumenter och lantbrukare ett fritt val. Beslutsprocessen om GMO
ska vara transparent och så öppen det går med hänsyn till de
bestämmelser som finns.
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SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade
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Genvägen - 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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Intervjuer och reportage
Regelförenkling på Landsbygdsdepartementet
Regeringen vill skapa en positiv märkbar förändring i företagens
vardag. Därför har nu flera mål satts upp som gör det lättare att följa
upp arbetet. Samtliga mål har år 2020 som slutdatum, men kommer
regelbundet att följas upp och utvecklas.
Regeringen fortsätter arbetet med att förenkla företagens vardag.
Avsikten är att bredda, utveckla och fördjupa arbetet ytterligare. Målet
är bland annat att:
	

 ▪	

 Regler ska främja företagens tillväxt
	

 ▪	

 Det ska vara enklare att lämna uppgifter
	

 ▪	

 Det ska finnas enkla verktyg för att starta och driva företag
	

 ▪	

 Servicen ska öka och handläggningstiderna minska
Prioriteringen för förenklingsarbetet framöver är företagens upplevelse
av vad som innebär krångel. De administrativa kostnaderna är givetvis
fortsatt en viktig del av regelförenklingsarbetet. Prioritering av
insatserna framöver ska i ännu högre grad riktas på sådana frågor som
företagarna upplever som hinder oavsett om det är administrativa
kostnader eller andra typer av hinder för tillväxt. Det trendbrott med
minskade regelbörda som uppnåtts skall hållas och bördan ska även
fortsättningsvis minska.
Pågående arbete
Pågående initiativ hos Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och
Livsmedelsverket för bättre service till företagare är bland annat En
väg in eller En dörr in Med ökad E-handläggning, och samlad
information på webben vill man underlätta vardagen för företagen.

Vidare arbetar Livsmedelsverket med bättre vägledning för kommunal
livsmedelstillsyn.
Under rubriken intervjuer och reportage i vänsternavigeringen hittar
du mer information om hur våra myndigheter arbetar med
regelförenkling.
Exempel på regelförenklingar
På skogsområdet har regelförenklingar gjorts för skogsavverkning så
att avverkningsområden som ligger inom 100 meter kan anmälas i en
anmälan. Inom livsmedel har man förenklat de administrativa
rutinerna för spårbarhet, märkningsregler och godkännande och
registrering av livsmedelsanläggningar. Inom jordbruksområdet har
Jordbruksverket förenklat förprövningen av djurstallar. Sen har de
även införts nya regler för betessäsong. Genom att förlänga säsongen
ökar flexibiliteten för lantbrukaren men med bibehållet krav på
sammanhållen betesäsong för djuren.
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Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag, skr.
2012/13:5
	

 	

Skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbete 2006-2010
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Rapporten Från sågverk till bakverk på Länsstyrelsen i Västra
Götaland webbplats
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Frågor och svar om fiske

Regeringens målsättning är att yrkesfisket, fritidsfisket och
fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande
kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att
allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med
effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.
Delat ansvar för fiskefrågor
I Sverige delas ansvaret för genomförandet av fiskeripolitiken mellan
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Jordbruksverket.
HaV har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk
politik för våra hav och vatten samt verka för en hållbar förvaltning av
fiskeresurserna. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att biträda
regeringen såväl nationellt som internationellt i frågor som rör
förvaltning av fiskeresurserna och tillsyn av fiskets bedrivande. Detta
arbete omfattar bland annat sammanställning och tillgängliggörande av

information om fiskbestånden och fisket, tillsyn samt regelgivning.

Den gemensamma fiskeripolitiken

Jordbruksverket ansvarar för genomförandet av den del av
fiskeripolitiken som syftar till att främja fiskerinäringen, dvs. frågor
om fritidsfiske och vattenbruk samt EU:s strukturstöd till fisket.
Jordbruksverket har även ansvar för marknads-, handels-, konsumentoch livsmedelsfrågor, smittskydd och foder samt statistik inom fiskets
område.

	

 	


De båda myndigheternas verksamheter har flera beröringspunkter, t.ex.
i fråga om dels strukturåtgärder som genomförs i syfte att minska
fiskekapaciteten och som har ett nära samband med den övriga
fiskeriförvaltningen, dels olika miljöåtgärder som finansieras med EUstöd.
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Prop. 2009/10:227 Fiskevårdsområden
	

 	

Dir. 2009:100 En framtida administration av vissa fiskefrågor
	

 	

Frågor och svar om en sammanhållen svensk havspolitik
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Rapport från Expertgruppen för miljöstudier: Att vända skutan
- ett hållbart fiske inom räckhåll (pdf)

Har inte undermenyer
Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
Den gemensamma fiskeripolitiken
Fiskeripolitiken är ett av de gemensamma politikområdena inom EU.
Det innebär att alla gemenskapens länder omfattas av samma
bestämmelser. Fiskeripolitiken reglerar alla aspekter av fisket, från
havet till konsumenten.
Det övergripande målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att
säkerställa att levande akvatiska resurser nyttjas på ett hållbart sätt i
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.
Gemenskapen ska
	

 ▪	


tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att
skydda och bevara levande akvatiska resurser,
	

 ▪	

 arbeta för ett hållbart nyttjande,
	

 ▪	

 minimera fiskeverksamhetens påverkan på de marina
ekosystemen,
	

 ▪	

 sträva efter att gradvis genomföra ett synsätt i
fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen och
	

 ▪	

 bidra till en effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en
ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig fiske- och
vattenbruksnäring.
Fiskeriförvaltningen i EU
Inom den gemensamma fiskeripolitiken används olika metoder och
åtgärder för att förvalta bestånden och främja ett långsiktigt hållbart
fiske. De viktigaste beskrivs nedan.

TAC och kvoter
Varje år fastställer EU så kallade TAC:er (Total Allowable Catch), det
vill säga en högsta tillåten fångstmängd för de viktigaste
fiskebestånden. Denna högsta tillåtna fångstmängd fördelas sedan
mellan medlemsstaterna enligt ett utarbetat system med nationella
kvoter. Systemet innebär att varje medlemsstat får en fast procentuell
andel av fiskemöjligheterna för respektive art och bestånd. Andelarna
har huvudsakligen fastställts utifrån respektive medelsstats historiska
fiske.
Beslutet om de totala tillåtna fångstmängderna fattas av Ministerrådet
(som i detta fall består av EU:s fiskeministrar) men föregås av en lång
process där många länder och organisationer är inblandade.
Internationella havsforskningsrådet (ICES), som svarar för den
biologiska rådgivningen om fiskebeståndens skötsel, lämnar
inledningsvis rekommendationer till EU-kommissionen för hur mycket
fisk som kan tas upp. Kommissionen överlägger sedan med sin egen
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen
(STECF) och lägger därefter fram ett förslag på TAC:er och kvoter för
det kommande året. Efter förhandlingar med EU:s medlemsstater i
arbetsgrupper och Coreper fattar Ministerrådet det slutliga beslutet
med kvalificerad majoritet. Flera av TAC:erna och kvoterna förhandlas
också med tredje land och inom internationella organ.
Tekniska regleringar och fiskeriansträngningar
Fisket regleras även genom olika tekniska regleringar som
kompletterar TAC:erna. Det handlar bland annat om
redskapsbegränsningar, utformningen av redskapen, maskstorlek samt
stängda eller fredade områden. Fisket regleras även genom att
bestämma antalet dagar som man får fiska. Det kan vara specifikt för
ett fartyg eller för en nations hela fiskeflotta. Det innebär att den så
kallade fiskeriansträngningen regleras. Fiskeriansträngning kallas även

för "effort". Det är Ministerrådet som fattar beslut även om den här
typen av regleringar.
Fiskerikontroll
För att se till att reglerna följs och för att stoppa olagligt fiske utförs
fiskerikontrollen både av medlemsstaterna själva och EU:s
kontrollorganisation. I Sverige övervakar Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen att svenska
yrkesfiskare inte fiskar olagligt, använder otillåtna redskap, överskrider
sina kvoter etc. Kontrollen sker både i hamnar och till sjöss.
Europeiska kommissionen kontrollerar, främst medlemsstatens
kontrollverksamhet, genom att sända ut gemenskapsinspektörer.
EU har även bildat en kontrollmyndighet (Community Fisheries
Control Agency) som samordnar medlemsstaternas fiskerikontroll i
EU:s olika fiskevatten. Myndigheten är placerad i Vigo i Spanien.
Förbindelser med tredje land
EU ingår även fiskeavtal på bilateral och multilateral nivå.
Fiskerättigheterna förhandlas med många länder utanför EU i utbyte
mot olika former av kompensation som beror på de intressen som det
berörda tredje landet har.
Strukturåtgärder och kapacitetsbegränsningar
En av de viktigaste målsättningarna för den gemensamma
fiskeripolitiken är att nå balans mellan flottans kapacitet och tillgången
på fisk för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart
resursutnyttjande. De nationella fiskeflottorna begränsas genom
bestämmelser om flottans sammanlagda kapacitet, mätt i bruttotonnage
(BT) och motorstyrka (KW). Flottan får inte bli större. Införs nya
fartyg så måste motsvarande kapacitet lämna fisket. För att
åstadkomma en minskning av fiskeflottans kapacitet finns möjligheter

att få ekonomiskt stöd för skrotning. Det är en av de åtgärder som sker
inom ramen de program respektive medlemsstat kan fastställa för
perioden 2007-2013. Programmen finansieras delvis från Europeiska
fiskerifonden och delvis av nationella offentliga medel. Via
programmen har organisationer, företag och enskilda möjlighet att
ansöka om ekonomiskt bidrag till olika investeringar och projekt som
ska syfta till att främja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
fiske i Sverige genom att:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


skapa en balans mellan fiskeresurser och flottkapacitet,
höja fiskerisektorns lönsamhet,
främja sysselsättning i landsbygdsområden i anslutning till
fiskerisektorn,
minska fiskets negativa miljöeffekter och
sörja för en hållbar miljö och ett hållbart naturligt fiskbestånd.
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Den gemensamma fiskeripolitiken på Europeiska
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Fiskerikontroll på Havs- och vattenmyndighetens webbplats
	

 	

TAC och kvoter på Havs- och vattenmyndighetens webbplats
	

 	

Fiske på EU-upplysningens webbplats

Fritidsfisket
I begreppet fritidsfiske ingår både fiske med handredskap (sportfiske)
och fiske med nät och andra yrkesfiskeredskap i begränsad omfattning
(husbehovsfiske). Fritidsfisket har av tradition haft stor betydelse för
Sveriges invånare.
Varje år fiskar över en miljon svenskar på fritiden i hav, sjöar och
vattendrag. Över en tredjedel av utövarna, 35 procent, är kvinnor.
Jordbruksverket ansvarar för arbetet med att främja fritidsfiske. Regler
som avser fiskeförvaltning och som kan komma att påverka
fritidsfisket meddelas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och i
viss mån länsstyrelserna. Länsstyrelserna informerar om vilka regler
som gäller för fritidsfisket lokalt och regionalt.
Goda möjligheter till fritidsfiske
Enligt svensk fiskerilagstiftning är fritidsfiske allt fiske som inte sker
med stöd av yrkesfiskelicens eller med stöd av att man äger en
fiskerätt, så kallad enskild rätt. Fritidsfiske kan bedrivas med såväl
handredskap som en begränsad mängd redskap av annan typ, i första
hand nät och burar. Oftast handlar det om ett fiske för nöje, rekreation
och egenkonsumtion. I Sverige finns mycket goda möjligheter att
utöva fritidsfiske. Här finns över 90 000 sjöar och en mycket lång
kuststräcka.
Rätten att fiska
Alla har rätt att fritt fiska med handredskap utmed Sveriges kuster och
i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och
Storsjön. Det innebär att man får meta, spinnfiska, pilka och pimpla
samt fiska med lina. I andra vatten måste du antingen köpa fiskekort
eller fråga fiskerättsägaren, oftast vattenägaren, om lov.
Relaterat
	

 	

Prop. 2008/09: 170 En sammanhållen svensk havspolitik
	

 	

Prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk

Ett hållbart fiske

Program för fiskerinäringen

Förvaltningsplaner är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett
hållbart fiske. Inom EU ska man anta förvaltningsplaner i den
utsträckning som krävs för att bevara bestånden inom säkra biologiska
gränser.

Det svenska operativa programmet för fiskenäringen i Sverige
2007-2013 syftar till att främja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart fiske i Sverige genom att:

Det finns en beslutad förvaltningsplan för torsken i Östersjön.
Kommissionen har lämnat förslag till en förvaltningsplan för lax. På
sikt har man även för avsikt att ta fram en plan som omfattar flera arter
(torsk, sill och skarpsill) i Östersjön.
Förvaltningsplan för torsk i Östersjön
Torsken i Östersjön är på biologiska grunder uppdelad i två bestånd;
ett bestånd öster om Bornholm och ett mindre bestånd väster om
Bornholm. EU:s ministerråd har fastställt en förvaltningsplan för
torskbeståndet. Ett viktigt mål med regeringens arbete med planen är
att verka för ett livskraftigt och hållbart småskaligt fiske.
Arbetet med att genomföra förvaltningsplanen och en effektivare
kontroll har varit positiva för bestånden. Möjligheterna för en fortsatt
positiv utveckling är goda genom pågående arbete inom EU med
redskapsutveckling för att undvika utkast och effektivare kontroll,
liksom samarbetet inom Östersjöstrategin. Den biologiska statusen hos
det östra torskbeståndet har förbättrats under senare år och uppgår
redan till det mål som EU hade räknat med att uppnå 2015.
Torskbeståndet väster om Bornholm har inte ökat lika snabbt men
fångsterna har ändå kunnat ökas något under senare år i enlighet med
förvaltningsplanen och den vetenskapliga rådgivningen från
Internationella havsforskningsrådet (ICES).
Externa länkar
	

 	

Välj din fisk

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


skapa en balans mellan fiskeresurser och flottkapacitet,
höja fiskerisektorns lönsamhet,
främja sysselsättning i landsbygdsområden i anslutning till
fiskerisektorn,
	

 ▪	

 minska fiskets negativa miljöeffekter och
	

 ▪	

 sörja för en hållbar miljö och ett hållbart naturligt fiskbestånd.
Totalt omfattar programmet EU-medel från Europeiska fiskerifonden
på cirka 54,5 miljoner euro. Detta ska medfinansieras nationellt av
ungefär motsvarande summa. De totala stödberättigade kostnaderna
uppgår därmed till cirka 105 miljoner euro under perioden.
Prioriterade åtgärder
I programmet för fiskerinäringen prioriterar regeringen åtgärder som
kommer hela eller stora delar av näringen till del. För att uppnå
programmålen ska strategiska, strukturella åtgärder lyftas fram, som
exempelvis innovativa lösningar i utvecklingen av miljöförbättrande
åtgärder, teknik och metoder, produktutveckling, utbildnings- och
informationsinsatser och anpassning av fiskeriansträngningen.
Programmet ska exempelvis bidra till att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen bland annat genom att stödja restaurering av
vattendrag och lek- och uppväxtområden för fisk.
Inom programmet finns fem prioriterade områden inom vilka det finns
möjlighet att söka stöd för att utveckla och/eller diversifiera sina
verksamheter. De prioriterade områdena är:

	

 ▪	

	

 ▪	


Anpassning av fiskeflottan
Hållbar utveckling av vattenbruk, insjöfiske, beredning/
saluföring: fiskeri- o vattenbruksprodukter
	

 ▪	

 Åtgärder av gemensamt intresse
	

 ▪	

 Hållbar utveckling i fiskeområden
	

 ▪	

 Tekniskt stöd
Ansvariga myndigheter
Jordbruksverket ansvarar för förvaltningen av programmet, det vill
säga för kontroller, handläggning, datorsystem, utvärderingar och
årsrapporter m.m. Jordbruksverket har också till uppgift att bistå
övervakningskommittén - ett partnerskap bestående av representanter
för behöriga myndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivets
organisationer samt andra relevanta organ - i dess arbete med att
säkerställa att programmet genomförs effektivt och är av
tillfredsställande kvalitet. Jordbruksverket är i egenskap av förvaltande
myndighet för programmet ansvarig för att besluta om beviljanden och
utbetalning av de EU-stöd som lämnas inom ramen för programmet.
Inom vissa åtgärdsområden har länsstyrelserna fått i uppgift att fatta
beslut om beviljande av stöd. Ekonomistyrningsverket har utsetts till
revisionsmyndighet.
Relaterat
	

 	

Pressmeddelande: Nytt program för fiskenäringen
	

 	

Informationsmaterial: Operativt program för fiskerinäringen i
Sverige 2007-2013
	

 	

Informationsmaterial: Nationell strategisk plan för
fiskerinäringen i Sverige 2007-2013
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Havs- och vattenmyndighetens webbplats
	

 	

Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande om operativa
programmet

Nationell strategisk plan för fiskerinäringen 2007-2013
Den Europeiska fiskerifonden (EFF) är ett finansiellt stöd som lämnas
inom ramen för EU:s budgetplan för åren 2007-2013.
Stödet syftar till att främja en hållbar utveckling av fiskerinäringen,
fiskeområden och insjöfiske. För att få utnyttja dessa medel har
medlemsstaterna ombetts ta fram en övergripande nationell strategi
och därefter ett operativt program.
Den nationella strategiska planen för fiskerinäringen i Sverige
fastställdes under hösten 2007. Planen anger målen för
fiskerinäringens utveckling fram till och med år 2013.
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Informationsmaterial: Nationell strategisk plan för
fiskerinäringen i Sverige 2007-2013
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Intervju, 17 maj 2011 Ministermöte fångade upp synpunkter på EU:s
framtida fiskepartnerskapsavtal
Fredag den 13 maj hade fiskekommissionär Maria Damanaki bjudit in
EU:s fiskeministrar till ett möte med ministrarna från de länder som
EU har fiskepartnerskapsavtal med (FPA)
Syftet med mötet, som hölls i Bryssel, var att fånga upp synpunkter på
dagens avtal, samt inspel till vad som bör förbättras i den nära
förestående reformen av EU:s fiskeripolitik. Sverige representerades
av Robert Andrén, departementsråd på Landsbygdsdepartementet.
Vilka åsikter kring nuvarande avtal fördes fram?
- Alla länder på plats framhöll avtalen som bra verktyg och att de
genererat en hel del positivt för partnerskapsländerna men även för
konsumenterna i EU. Flera av partnerskapsländerna menade dock att
kraven från EU:s sida ibland är orealistiska att möta. Kraven kan
ibland innebära omfattande lagförslag som blandar in parlamenten,
vilket i en del länder är en jätteapparat. Det saknas kapacitet att driva

igenom så stora förändringar på den korta tidsram som EU satt upp.
Flera stater lyfte också fram problematiken med illegalt, orapporterat
och oreglerat fiske (IUU), och menade att de inte är i närheten av att
kunna hantera det.
Fisheries Partnership Agreements
FPA står för Fisheries Partnership Agreements och är ett
partnerskapsavtal om fiske mellan EU och tredjeland.
Finns det några tydliga skiljelinjer mellan EU och tredjelandsparterna?
- Vid mötet blev det väldigt klart att från partnerskapsländernas sida
ifrågasätter man inte avtalen som verktyg utan vill snarare fokusera på
hur de kan utformas bättre, medan det inom EU ibland finns en
diskussion om huruvida vi ska ha avtal överhuvudtaget.
Vilka aspekter tog du som representant för Sverige upp?
- Sverige lyfte framförallt fram tre viktiga aspekter i FPA-frågan,
nämligen
	

 1.	


EU-fartyg som fiskar under FPA i andra länder måste givetvis
följa samma regler som gäller inom EU-vatten,
	

 2.	

 FPA måste utvärderas av oberoende institut avseende deras
ekologiska, ekonomiska och sociala effekter för de inblandade
aktörerna, och slutligen
	

 3.	

 EU:s stöd ska frikopplas i möjligaste mån från fiskekostnaden.
Det bör betalas av de som verkligen fiskar under avtalen, det
vill säga av näringen själv.
Vad lyfter du själv fram som den viktigaste slutsatsen från mötet?
- Kommissionen pekade på flera förbättringspunkter under dagen. Jag
tycker några viktiga punkter är att EU behöver lyssnar på och
samverka ännu mer med tredjepartsländerna, vilket även innebär att

länderna bättre måste redovisa hur de ska använda stöden för sin
förvaltning och infrastruktur. Det är också viktigt att FPA och vad som
sker inom biståndsområdet synkas bättre framöver. Det kan stå hur
mycket vackra ord som helst i avtalen men om de inte innebär faktiska
resultat, förändringar och leveranser för att nå dessa fina mål har vi
misslyckats. Kopplingen mellan mål och leverans måste stärkas.

Frågor och svar om fiske

Vad händer efter mötet?
- Kommissionen tar med sig och använder synpunkterna, speciellt de
från tredjelandsparterna, i sitt arbete med att under sommaren ta fram
ett förslag på en reformerad fiskeripolitik.
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Vilka länder deltog i mötet?
Följande länder som EU har fiskepartnerskapsavtal med deltog i mötet
den 13 maj: Kap Verde, Kiribati, Komorerna, Elfenbenskusten, Gabon,
Guinea Bissau, Ekvatorialguinea, Grönland, Madagaskar, Marocko,
Mauritius, Mauretanien, Moçambique, Salomonöarna, Sao Tomé och
Principe, Senegal, Seychellerna.
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Hur går fiskeförhandlingarna i EU till?
Varför har Sverige sagt nej till reformeringen av EU:s
gemensamma fiskeripolitik?
Hur ser Sverige på förvaltningsplaner för olika
fiskarter?
Hur ser tillståndet ut för östersjölaxen?
Hur ser kvoten för lax ut och varför?
Hur mycket lax fiskar vi i dag i Östersjön jämfört med
2006?
Vilka länder fiskar lax i Östersjön och hur mycket
fiskar respektive land?
Hur ser Sverige på förslaget om en förvaltning för
laxen i Östersjön?
Varför vill regeringen ha kvar husbehovsfisket?
Varför är Moälven ett dåligt exempel gällande
återvandringen av vildlax?
Hur många vildlaxälvar finns det i Sverige?

Hur går fiskeförhandlingarna i EU till?
EU, genom kommissionen, presenterar varje år förslag till kvoter, det
vill säga högsta tillåtna mängd fisk, för de fiskarter som europeiska
fiskare tar upp. Ministerrådet beslutar sedan efter förhandling, vad de
slutliga kvoterna ska vara med kvalificerad majoritet. Detta innebär
förstås kompromisser eftersom de flesta länderna har olika intressen.
Regeringens motto är att vi ska bruka utan att förbruka. Detta innebär
en strävan att besluten ska hamna inom ansvarsfulla ramar. Detta är en
förutsättning för ett lönsamt och hållbart europeiskt och svenskt fiske.
Sverige anser oftast att kommissionen förslag är väl avvägda och

brukar stödja förslagen och arbeta för att de inte ska urvattnas i
ministerrådet.
Varför har Sverige sagt nej till reformeringen av EU:s gemensamma
fiskeripolitik?
Sverige anser att det behövs en ordentlig reformering av
fiskeripolitiken. Regeringen kunde inte ställa sig bakom
överenskommelsen som EU:s fiskeriministrar ingick i juni i år. Den
var för svag ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är framförallt tre skäl
som gör att Sverige inte kunde acceptera överenskommelsen. För det
första, vi kan inte fortsätta kasta ut fisk som inte är önskad och med
den nya politiken ges alltför många möjligheter till undantag att
fortsätta med detta resursslöseri. Den andra frågan som vi anser vara
för vagt utformad är hur och när vi ska uppnå maximalt hållbart uttag.
Slutligen anser vi att kopplingen till miljölagstiftningen är för svag.
Hur ser Sverige på förvaltningsplaner för olika fiskarter?
De fleråriga förvaltningsplanerna utgör själva kärnan i en hållbar
fiskeripolitik och regeringen arbetar konsekvent för att fler och fler
förvaltningsplaner ska fastställas. Förvaltningsplaner är fleråriga och
baseras på sammanhängande långsiktiga mål för att undvika årliga
kortsiktiga variationer. I framtiden menar vi att planerna bör utvidgas
till att bygga på fler än en fiskart per plan, så kallade flerartsplaner. För
regeringen är det viktigt att fiskeripolitiken tar hänsyn till effekter på
hela ekosystem och inte bara på enskilda arter.
Hur ser tillståndet ut för östersjölaxen?
Utvecklingen av de vilda laxbestånden i Östersjön har generellt sett
varit positiv sedan 1990-talet. Uppvandringen av lax i de svenska
älvarna under 2010 och 2011 var betydligt sämre än vad
Internationella havsforskningsrådet, ICES, hade bedömt i sina
prognoser. För 2012 är dock återvandringen större än vad ICES

beräknat och rekordstor i Torne älv som är Östersjöns viktigaste
laxälv. Detta speglar sannolikt främst den mellanårsvariation som till
stor del tycks styras av variation i vinterklimatet och som är en
naturlig del av laxens beteende. Enligt ICES senaste rådgivning
kommer 11 av 15 utvärderade laxälvar i Östersjön att ha en positiv
utveckling de närmaste åren. I flera av de mindre älvarna i framför allt
södra Östersjön är dock situationen oroande. I dessa älvar behövs flera
åtgärder såsom fiskebegränsningar och restaurering av lekområden.
Det svenska förbudet mot drivlinefiske (linor med krok fästa mellan
bojar utan fastförankring) är ett exempel på en åtgärd som gynnar
dessa svagare bestånd.
Hur ser kvoten för lax ut och varför?
Regeringen stödjer målet om maximalt hållbart uttag, MSY, till år
2015 och till i år (2012) sänktes kvoten med 51 procent från året
innan. Laxkvoterna har av EU:s ministerråd sänkts stadigt sedan år
2007, men inom EU har man prioriterat en stabilitet i förvaltningen
vilket betyder att kommissionen fram till och med 2011 inte föreslagit
större minskningar än 15 procent så länge bestånd inte bedömts vara
utom biologiskt säkra gränser. EU har sedan tidigare förbjudit så kallat
drivgarnsfiske, det vill säga fiskenät som driver fritt utan förankring.
Forskarnas rekommendationer rymmer ett antal scenarier med olika
tidsperspektiv som ger en positiv utveckling för bestånden. Årets
kvotbeslut ligger enligt detta inom den vetenskapliga rådgivningen
men över den mängd som regeringen 2015 vill se gällande. Vi ska
också komma ihåg att Sverige inte är ensamma i ministerrådet och
alltid har försvarat sänkningar av kvoten.
Hur mycket lax fiskar vi i dag i Östersjön jämfört med 2006?
Nästa år, 2013, är kvoten 108 000 laxar, att jämföra med 460 000 laxar
2006.

Vilka länder fiskar lax i Östersjön och hur mycket fiskar respektive
land?
2013 års fördelning av laxfisket i Östersjön.
Land - Antal - Andel (procent)
Danmark - 22 538 - 20,7
Estland - 2 291 - 2,1
Finland - 28 103 - 25,8
Lettland - 14 335 - 13,2
Litauen - 1 685 - 1,55
Polen - 6 837 - 6,29
Sverige - 30 465 - 28
Tyskland - 2 508 - 2,3
Hur ser Sverige på förslaget om en förvaltning för laxen i Östersjön?
Sverige välkomnar förslaget. Regeringen vill helst ha fleråriga
förvaltningsplaner för alla arter och säger alltså inte nej till en
laxförvaltningsplan. Men förslaget till planen är komplext och det
behövs mer klarhet från kommissionen i vissa delar innan regeringen
kan gå vidare med förslaget. I förslaget föreslås att EU:s regleringar
utvidgas till områden som i dag är nationellt reglerade. Regeringen
anser att många effektiva förvaltningsbeslut kan tas på nationell nivå
och att dessa bör kombineras med en god förvaltning på EU-nivå för
att uppnå målsättningarna i förvaltningsplanen.
Varför vill regeringen ha kvar husbehovsfisket?
Regeringen anser att ett fiske för husbehov ska vara tillåtet. Inom EU:s
kontrollförordning förbjöds 2011 försäljning av fisk som fångats i
havet av andra än yrkesfiskare. Dåvarande Fiskeriverket och numera
Havs- och vattenmyndigheten erbjöd därför "husbehovsfiskare" som
sålde eller hade för avsikt att sälja sin fångst möjligheten att skaffa
yrkesfiskelicens och fartygstillstånd. De som valde att göra detta får

sälja fisken och deras fångst räknas då också av kvoten. De som valde
att inte göra detta och eventuellt ändå säljer fisk bryter mot lagen. Det
åligger då myndigheterna att kontrollera att fisket endast sker för
husbehov, vilket kan göras bland annat genom handelskontroller och
tillsyn. Regeringen har vid ett flertal tillfällen förstärkt
fiskerikontrollen men utökade medel, nu senast i budgeten för 2013
med ytterligare 10 miljoner kronor.
Varför är Moälven ett dåligt exempel gällande återvandringen av
vildlax?
Moälven är i dag inte en vildlaxälv enligt forskarna på Helcom,
Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, bedömning.
Älven har påverkats av vattenkraft men det har gjorts försök att
introducera (odlad) lax i älven. ICES rådgivning och nuvarande
förvaltning utgår från älvar som har ett existerande vildlaxbestånd.
Hur många vildlaxälvar finns det i Sverige?
Kommissionens förslag till förvaltningsplan för Östersjölax omfattar
14 svenska vildlaxälvar: Byskeälven, Emån, Kalixälven, Ljungan,
Lögdeälven, Mörrumsån, Piteälven, Rickleån, Råne älv, Sävarån,
Torne älv, Ume-/Vindelälven, Åbyälven och Öreälven. Detta bygger
på den klassificering som gjorts av HELCOM. Av dessa 14 älvar har
flertalet vandringshinder.
Externa länkar
	

 	

Vildlaxsituationen 2012 på SLU:s webbplats
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FAO
Har inte undermenyer
WTO:s jordbruksförhandlingar
Internationellt samarbete inom de areella näringarna
På den här sidan hittar du länkar till olika internationella
organisationer inom de areella näringarna.
	

 	


	

 	

	

 	


Landsbygdsdepartementets 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 FNfamiljen. 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.
WTO:s webbplats (World Trade Organisation)
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.

	

 	


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.
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.
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
Landsbygdsdepartementet 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 jordbruksförhandlingar
Världshandelsorganisationen WTO är ansvarig för
internationella handelsregler och grupperar 153
medlemsländer. Sedan november 2001 pågår förhandlingar i
syfte att åstadkomma en liberalisering av världshandeln med uländernas intressen i fokus. Jordbruket utgör en nyckelfråga för
många medlemsländer.

FAO
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FAO i världen och Sverige
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Världshungerdagen
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kontakta FAO

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för
jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO grundades år 1945 med syftet att
bland annat bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och frihet från
hunger samt en bättre världsekonomi. Svenska FAO-kommittén
skapades år 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO.
Landsbygdsdepartementet, 7 oktober 2013
Hur får vi maten att räcka till alla?
Att skapa ett uthålligt livsmedelssystem för en snabbt växande
befolkning är en av vår tids viktigaste globala utmaningar och därför
också temat för årets "World Food Day" den 16 oktober 2013. Nu

bjuder Landsbygdsdepartementet i samarbete med Svenska FAOkommittén och SIANI (Swedish International Agricultural Network
Initiative) in till ett seminarium i Stockholm för att uppmärksamma
dagen. Statssekreterare Magnus Kindbom kommer att inledningstala.
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 Inbjudan och anmälan på SIANIs webbplats
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 Världshungerdagen (World Food Day)
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 Program för seminariet på World Food Day 2013 (pdf 451 kB)
Landsbygdsdepartementet, 4 oktober 2013
Svenskt seminarium om jämställhet vid FN-konferens
Landsbygdsutveckling - en mansfråga? Det är rubriken på ett
seminarium som anordnas av Landsbygdsdepartementet tillsammans
med biståndsorganisationen WeEffect den 7 oktober i Rom. Seminariet
är ett sido-evenemang till FN:s årliga konferens om global
livsmedelsförsörjning den 7-11 oktober.
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 Nyhetsartikel: Svenskt seminarium om jämställdhet vid FAOkonferens
Landsbygdsdepartementet, 18 juni 2013
Produktivt jordbruk för globala utmaningar
Just nu pågår FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s
Konferens i Rom. På tisdagen höll statssekreterare Magnus Kindbom
ett anförande i den så kallade generaldebatten, med temat Sustainable
Food Systems for Food Security and Nutrition. I anförandet betonade
Magnus Kindbom vikten av ökad produktivitet i jordbruket för att
hantera de globala utmaningarna att både minska antalet hungrande i
världen, men också att producera tillräckligt med mat för att möta den
beräknade befolkningsökningen. Insatserna måste skapa förbättrade
förutsättningar för de småskaliga jordbrukarna, framförallt kvinnorna.
Sverige kommer därför att stödja det arbete som görs inom Kommittén

för tryggad livsmedelsförsörjning för att investeringar i de gröna
näringarna ska vara ansvarsfulla.
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 Om Konferensen på FAO:s webbplats
Landsbygdsdepartementet, 1 oktober 2012
Världshungerdagen den 16 oktober
Den 16 oktober varje år uppmärksammar FAO Världshungerdagen
(World Food Day). Årets tema är Jordbrukskooperativ: en lösning för
att uppnå en värld utan hunger. För att uppmärksamma denna dag är
Landsbygdsdepartementet en av medarrangörerna till ett seminarium
på fredsgatan 8 klockan 09.00-12.30.
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 Information om Världshungerdagen och anmälan till
seminarium på FAO:s webbplats
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 Programmet: Agricultural Cooperatives - Key to Feeding the
Alla notiser
Informationsmaterial
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 Höga och rörliga livsmedelspriser
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 Utländska markinvesterigar i utvecklingsländer
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 På väg mot tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika
FAO:s webbplats
FAO Nordens webbplats
Fortsatt dystert läge i WTO-förhandlingarna
WTO-förhandlingarna, den så kallade Doharundan, är ännu inte
avslutade. Förhandlingarna har genom åren karakteriserats av missade
deadlines. Nästa WTO-ministermöte äger rum på Bali 3-6 december
2013 där ambitionen är att fatta beslut om ett antal begränsade frågor.
Förenklade handelsprocedurer och några jordbruksrelaterade frågor
står i fokus.

Sverige driver på för fortsatt handelsliberalisering på
jordbruksområdet och en marknadsanpassning av EU:s
jordbrukspolitik. Rättvisa villkor för svenska jordbrukare i EU liksom
för EU:s jordbrukare globalt är prioriterat. För Sverige är det högt
prioriterat att u-ländernas konkurrensförutsättningar förbättras.
Bakgrund
WTO-förhandlingarna på jordbruksområdet pågår sedan mars år 2000
i enlighet med artikel 20 i GATT/Uruguay-rundans jordbruksavtal. När
WTO:s handelsministrar i november 2001 fattade beslut om
Utvecklingsagendan från Doha blev jordbruksförhandlingarna en del
av den breda handelsrundan. Jordbruksförhandlingarna syftar till att
skapa betydande marknadsöppningar, reducera och på sikt eliminera
alla former av exportstöd samt kraftigt reducera produktionsdrivande
handelsstörande stöd.
Relaterat
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Jordbruksverkets sidor om WTO

Landsbygd, natur och miljö
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Intervjuer och reportage
Jakt och viltvård
Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare uppgår i
Sverige till cirka 260 000 personer som har jakt som fritidsintresse
eller som en del i sin försörjning. I jaktförordningen regleras vilka djur
man får jaga och när det får ske.
Jakttiden
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 individer

fällas under den så kallade allmänna jakttiden, men i vissa fall, bland
annat när det gäller älg, beslutar 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 lantbrukare.
Rätten att jaga
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 genom åtgärder till skydd för
viltet.
Alla som bedriver jakt måste årligen betala viltvårdsavgift genom att
lösa ett jaktkort. Avgiften för ett jaktkort ligger på 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.
Delat ansvar
Naturvårdsverket är central myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor
medan länsstyrelsen har ansvaret för dessa på det regionala planet.
Däggdjur och fåglar som liksom säl och skarv i huvudsak nyttjar
födoresurser i havet är en förvaltningsfråga för den nya Havs- och

vattenmyndigheten. Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag
att leda delar av jakten och viltvården i Sverige men båda
jägarorganisationerna Svenska Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund bidrar med att sprida upplysning och information i jaktoch viltvårdsfrågor.

Jordbruk
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Promemoria: Ändringar i jaktförordningen (1987:905)
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Har inte undermenyer
Den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras
Har inte undermenyer
Jordbrukspolitik i förändring
Har inte undermenyer
Frågor och svar om CAP
Har inte undermenyer
Den samlade marknadsordningen

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna
landskap och en levande landsbygd.
Som medlem i EU omfattas det svenska jordbruket av den
gemensamma jordbrukspolitiken, eller på engelska the Common
agricultural policy (CAP).
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Sverige - det nya matlandet
Har inte undermenyer
Hållbar mat
Säkra livsmedel
Har inte undermenyer
Märkning
Har inte undermenyer
Livsmedelskontroll
Har inte undermenyer
Frågor och svar om offentlig upphandling av mat

Maten är en viktig del av konsumenternas välfärd. Det handlar om
hälsa, välbefinnande och om hushållens ekonomi. I Sverige brukar vi
tala 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.
Livsmedelsverkets roll
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.
Nationellt kompetenscenter
Livsmedelsverket fick 2011 i uppdrag av regeringen att inrätta ett
nationellt kompetenscenter som ska samordna och utveckla kunskapen
om måltider i vård, skola och omsorg.
Externa länkar
	

 	

Livsmedelsverkets webbplats
	

 	

Livsmedel på EU-upplysningens webbplats

Landsbygd, natur och miljö
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Rennäring
	

 	

Har inte undermenyer
Jakt och viltvård
	

 	

Intervjuer och reportage
De areella eller gröna näringarna jordbruk, skog, fiske och rennäring är
viktiga basnäringar. De står för en betydande del av
markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare
av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för
att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel
verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.
De areella näringarnas bidrag till en hållbar utveckling av landsbygden
innebär produktion av livsmedel med hög kvalitet, god omsorg om
miljö och djur med utgångspunkt i konsumenternas efterfrågan.
Samtidigt ska möjligheter till utveckling av produktionen tas tillvara.

De gröna näringarnas spridning över landet gör att de bidrar positivt
till en regional utveckling. Jord- och skogsbruksföretag finns i alla
delar av landet, liksom till exempel hästföretag och landsbygdsbaserad
turism. Ett annat exempel 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.
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Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013

Regeringens arbete med landsbygdsstrategin
Arbetet med landsbygdsstrategin i Regeringskansliet intensifierades
under 2012. Till grund för arbetet ligger den samlade strategi för att
stärka landsbygdens utvecklingskraft, som överlämnades till riksdagen
2009.

	

 ▪	


	

 ▪	


Sveriges landsbygder är viktiga för tillväxten
Genom att ta tillvara det engagemang och den utvecklingskraft som
finns på landsbygderna skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet.
Därför anser regeringen att det är viktigt att lyfta fram landsbygdernas
värden och möjligheter.
Landsbygderna är rika på såväl naturresurser som kunniga och
företagsamma människor. Nytänkande, entreprenörskap och modern
teknik skapar nya möjligheter för boende, företagande och utveckling
av välfärden i hela landet. Samtidigt står våra landsbygder för stora
utmaningar.
Regeringens strategiska arbete för Sveriges landsbygder
Under 2011 tog Landsbygdsdepartementet över huvudansvaret för
landsbygdsstrategin, där man har ett nära samarbete med
Näringsdepartementet. Landsbygdsfrågorna är dock något som berör
alla departement i någon mån. Arbetet utgår från den strategi som
regeringen arbetade fram 2009.
Vad innebär landsbygdsstrategin?
Regeringens skrivelse "En strategi för att stärka utvecklingskraften i
Sveriges landsbygder" är fortfarande aktuell. Den arbetades fram
genom en omfattande process där alla departement har deltagit. Ett
antal utredningar har också lämnat viktiga bidrag. Innehållet i
skrivelsen antogs av Riksdagen 2010.

	

 ▪	


Delar av skrivelsen är långsiktiga och strategiska. Här slår
regeringen fast att Sveriges landsbygder är en viktig resurs för
hela landets utveckling och hållbara tillväxt. Regeringen lyfter
fram landsbygdsområdenas resurser och möjligheter inom
olika områden men också de utmaningar de står inför.
Dessutom är skrivelsen en summering av de konkreta åtgärder
som regeringen hade hunnit leverera från september 2006 till
mars 2009. Dessa åtgärder finns i en rad olika förslag till
riksdagen liksom i utredningsdirektiv, myndighetsuppdrag och
andra regeringsbeslut. Det handlar dels om åtgärder som är
direkt avsedda för landsbygdsområden eller näringar som
verkar där, dels om mer generella åtgärder för hela landet men
med stor betydelse också för våra landsbygdsområden.
Skrivelsen placerar också in en del redan befintliga åtgärder i
sitt strategiska landsbygdssammanhang.
Men arbetet tog inte slut i och med detta, tvärtom. Skrivelsen
pekar framåt genom att regeringen presenterar åtgärder som
utreds eller förbereds samt frågor som är viktiga att analysera
vidare. I skrivelsen slår regeringen dessutom fast att detta är ett
arbete som måste bedrivas fortlöpande.

En första uppföljning
I maj 2010 presenterade regeringen skriften "Utvecklingskraft - 156
insatser som stärker utvecklingskraften i Sveriges landsbygder." Det är
en sammanfattning av skrivelsen till riksdagen från mars 2009,
kompletterat med det arbete som har bedrivits under det senaste året
fram till april 2010.
Arbetet med strategin intensifieras
Att skapa tillväxt på landsbygden är inte bara en uppgift för ett enda
politikområde. Landsbygdsdepartementet med de gröna näringarna

som bas är en stor och viktig del, men utvecklingen på landsbygden är
beroende av fler politikområden. Aktuella områden som får ett djupare
fokus är till exempel skola och omsorg, kommersiell service,
infrastruktur och kultur - allt som bidrar till att förbättra
förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden. Under 2012
inledde Regeringskansliet arbetet med landsbygdssäkrade beslut.
Syftet är att identifiera vilka processer och beslut som påverkar
landsbygden för att i ett tidigt skede kunna säkerställa att
landsbygdens förutsättningar beaktas i dessa beslut.
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Intervju: Säkra beslut för landsbygden

Landsbygdsforum - om ungas liv och arbete på landsbygden
Den 6 december arrangerar regeringen ett fjärde landsbygdsforum,
denna gång i Stockholm, med temat ungas liv och arbetet på
landsbygden. Konferensen kommer även att webbsändas på denna
webbplats.
Syftet med regeringens landsbygdsforum är att utveckla landsbygden
genom samverkan och dialog. Temat för dagen den 6 december
kommer att vara "ungas liv och arbete på landsbygden". Då får vi
bland annat höra arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson tala. Vi
kommer även få ta del av aktuell forskning kring ämnet samt goda
exempel från olika delar av vårt land.
Från Landsbygdsdepartementet deltar statssekreterare Magnus
Kindbom.
Om landsbygdsforum
I mars 2009 beslutade och överlämnade regeringen en strategi för att
stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder till riksdagen. Våren
2010 gjordes en uppföljning av strategin. I enlighet med strategin
arbetar regeringen nu med att landsbygdsäkra regeringens beslut. I
linje med detta kommer regeringen att bjuda in till landsbygdsforum.
Landsbygdsforum är en mötesplats där regeringen berättar om aktuella
frågor av betydelse för landsbygden, men lika mycket ett forum för
dialog där deltagarna kan ge synpunkter, bidra med idéer och förslag.
Hur anmäler du dig?
Du anmäler dig via länken under externa länkar på denna sida.
Deltagandet är kostnadsfritt men observera att antalet platser är
begränsat.
Ladda ner Inbjudan och program till Landsbygdforum 6 december (pdf
92 kB)
Externa länkarAnmäl dig till Landsbygdsforum här

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Landsbygdsprogrammet omfattar perioden 2007-2013 och har som
övergripande mål att stödja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar utveckling av landsbygden i Sverige.
Programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt och
omfattar totalt cirka 36 miljarder kronor, eller drygt 5 miljarder kronor
per år.
Mål och prioriteringar
Programmet är uppdelat på fyra områden, så kallade axlar, vars mål
och inriktning är gemensamma för EU-länderna.
Axel 1
Målet för åtgärder i axel 1 är att förbättra utvecklings- och
konkurrenskraften hos företag inom jord- och skogsbrukssektorn,
rennäring, livsmedelsproduktion och förädling. Axel 1 innehåller
därför stöd till kompetensutveckling, lärande och spridning av ny
kunskap, investeringsstöd och stöd till vidareförädling. Totalt omfattar
åtgärderna inom axel 1 cirka 5,8 miljarder kronor.
Axel 2
Det övergripande målet för axel 2 är att bevara och utveckla ett
attraktivt landskap med höga natur- och kulturvärden. Åtgärderna ska
bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls, men också till
att öka landsbygdens attraktionskraft för boende, besökande och för
företagande. Totalt omfattar åtgärderna inom axel 2 nästan 24
miljarder kronor.
Axel 3
Övergripande mål för axel 3 är att skapa ett mer diversifierat och
konkurrenskraftigt näringsliv och en bättre livskvalitet på

landsbygden. Stöden inom axeln kan gå till företag och
förutsättningsskapande projekt. Detta ska stimulera lokalt
entreprenörskap, företagande och affärsutveckling i landsbygdens
olika branscheroch bidra till nya arbetstillfällen. Stöd finns också till
lokal utveckling, grundläggande tjänster, bredband och för att bevara
natur- och kulturarvet. Totalt omfattar åtgärderna inom axel 3 cirka 3,5
miljarder kronor.
Axel 4/Leader
För axel 4 är det övergripande målet att främja lokal förankring,
inflytande och samarbete i genomförandet av landsbygdsprogrammet.
Den så kallade Leadermetoden är en metod för lokalt
utvecklingsarbete och genomförande av olika åtgärder i
landsbygdsprogrammet. Den bygger på lokala partnerskap mellan
näringsliv, ideella organisationer och den offentliga sektorn och ska
kunna tillämpas i hela landet. Leadermetoden ska medverka till att
uppfylla målen för de övriga axlarna i programmet. Totalt omfattar
Leader och axel 4 cirka 2,4 miljarder kronor.
Ett nytt landsbygdsprogram
I budgetpropositionen 2014 föreslår regeringen en satsning på 32,4
miljarder kronor på det svenska landsbygdsprogrammet.
Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för
att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras
gemensamt av Sverige och EU. 14,6 miljarder kronor kommer från
EU:s budget medan resterande 17,8 miljarder kronor finansieras
nationellt. Det nya landsbygdsprogrammet föreslås träda ikraft under
2014.
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Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige
2007-2013
Midterm evaluation of the Swedish Rural Development
Programme 2007-2013
Budget 2014: Ett nytt landsbygdsprogram
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (hela
programmet)
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Landsbygdsnätverket webbplats

Åtgärder för jordbruket i norra Sverige
Klimatet gör det svårt att bedriva jordbruk i norra Sverige. Därför
finns ett särskilt nationellt stöd.
Jordbruket i norra Sverige har en särskild regionalpolitisk betydelse
genom den mångfald av värden som jordbruksnäringen och dess
verksamheter skapar. Jord- och skogsbruket bidrar till att upprätthålla
livsmedelsproduktion, sysselsättning, befolkning och
samhällsstrukturer i dessa delar av landet.
Enligt anslutningsfördraget till EU får Sverige lämna ett nationellt stöd
för att säkerställa jordbruksverksamhet i norra Sverige. Stöd kan
lämnas för:
	

 ▪	

 slaktsvin
	

 ▪	

 smågrisar (genom stöd till suggor)
	

 ▪	

 getter
	

 ▪	

 ägg (genom stöd till värphöns)
	

 ▪	

 potatis
	

 ▪	

 bär och grönsaker
	

 ▪	

 komjölk och transport av mjölk
Den 21 oktober 2010 fattade regeringen beslut om att höja
stödbeloppen för smågrisar, slaktsvin, ägg, potatis och komjölk.
Regeringen beslutade samtidigt att ta bort produktionstaken på 2 500
slaktsvin och 120 suggor så att företag kan få stöd för hela sin
produktion. Dessutom möjliggörs att slaktsvin kan slaktas på ett
slakteri utanför stödområdet.
Det nationella stödet tillsammans med miljöersättningar,
kompensationsbidrag och stöd till investeringar och andra
strukturförbättrande insatser som finns i Sveriges landsbygdsprogram
medverkar till att ett öppet odlingslandskap och att ett livskraftigt
Externa länkar
	

 	


Jordbruksverkets webbplats

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Jakt och viltvård

Varje år avsätts medel för försöks- och utvecklingsverksamhet för att
främja miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket och ekologisk
produktion.

Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare uppgår i
Sverige till cirka 260 000 personer som har jakt som fritidsintresse
eller som en del i sin försörjning. I jaktförordningen regleras vilka djur
man får jaga och när det får ske.

Genom försöks- och utvecklingsverksamhet främjas utvecklingen
inom jordbruket och trädgårdsnäringen mot:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


	

 ▪	


minskat växtnäringsläckage,
minskad ammoniakavgång,
säkrare och minskad användning av växtskyddsmedel,
bevarande av biologisk mångfald och tillvaratagande av
kulturvärden,
ökad andel ekologisk produktion.

Externa länkar
	

 	

Läs mer om miljöförbättrande åtgärder på Jordbruksverkets
webbplats

Jakttiden
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 individer
fällas under den så kallade allmänna jakttiden, men i vissa fall, bland
annat när det gäller älg, beslutar 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 lantbrukare.
Rätten att jaga
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 genom åtgärder till skydd för
viltet.
Alla som bedriver jakt måste årligen betala viltvårdsavgift genom att
lösa ett jaktkort. Avgiften för ett jaktkort ligger på 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.
Delat ansvar
Naturvårdsverket är central myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor
medan länsstyrelsen har ansvaret för dessa på det regionala planet.
Däggdjur och fåglar som liksom säl och skarv i huvudsak nyttjar
födoresurser i havet är en förvaltningsfråga för den nya Havs- och
vattenmyndigheten. Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag
att leda delar av jakten och viltvården i Sverige men båda
jägarorganisationerna Svenska Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund bidrar med att sprida upplysning och information i jaktoch viltvårdsfrågor.
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Promemoria: Ändringar i jaktförordningen (1987:905)
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Sverige - det nya matlandet (Till området för hushållsverksamheter)
Sweden - the new culinary nation, in English
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Landsbygdsdepartementet, 21 november 2013
Mat med identitet - tema för Matlandetkonferensen
Mat med identitet och gastronomiska regioner var temat för
Matlandetkonferensen den 20-21 november. Konferensen hölls för
fjärde gången i ordningen, men det var första gången konferensen
arrangerades i Årets Matlandethuvudstad, som är Gotland 2013.
	

 ▪	

 Reportage: Mat med identitet - tema för Matlandetkonferensen
2013
Landsbygdsdepartementet, 21 november 2013
Wapnö gård är Årets uppstickare

Årets uppstickare i livsmedelsbranschen är Wapnö gård. Den 20
november delades priset ut av Eskil Erlandsson i samband med
Matlandetkonferensen i Visby och priset togs emot av vd:n Lennart E
Bengtsson som också är Matlandetambassadör för Halland.
Livsmedelsföretagen och LRF står bakom priset Årets uppstickare.

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2013
Nyheter från Matlandet i oktober

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 23 oktober 2013
Matglädje och ledarskap på menyn i Kronoberg

Landsbygdsdepartementet, 20 november 2013
Handel - nytt fokusområde i Matlandet
Den 20 november meddelar landsbygdsminister Eskil Erlandsson att
handel blir ett eget fokusområde i Matlandet. Sedan tidigare finns fem
fokusområden: Primärproduktion, offentlig mat, förädlad mat,
restaurang och matturism. Samtidigt presenteras en ny målstruktur för
Matlandet. På en övergripande nivå finns nu tre inriktningar: Hållbar
tillväxt, forskning och innovation samt kvalitet och kompetens.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Handel - nytt fokusområde i Matlandet
	

 ▪	

 Reportage: Matlandet är på god väg
	

 ▪	

 Informationsmaterial: På god väg - Matlandet mot år 2020

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 22 oktober 2013
Positiva effekter av Matlandetstöd

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 14 oktober 2013
Erlandsson prisutdelare vid Årets Kock i Växjö

Landsbygdsdepartementet, 6 november 2013
Pengar att söka för nyskapande Matlandetprojekt
Nu finns nya pengar att söka hos Jordbruksverket för att utveckla
svensk mat. Det är organisationer, företag och föreningar som kan
söka projektpengar. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos den
svenska livsmedelssektorn, som en del av visionen Sverige - det nya
matlandet.
	

 ▪	

 Läs mer på Jordbruksverkets webbplats
	

 	


Landsbygdsdepartementet, 1 november 2013
Restauranger i Matlandet prisas på gala

Alla notiser
Informationsmaterial
	

 	

Folder: På god väg - Matlandet mot år 2020
	

 	

Rapport: På god väg - Måldokument för Matlandet mot år 2020
Våra myndigheter
	

 ▪	

 Matlandet på Jordbruksverkets webbplats
	

 ▪	

 Matlandet på Livsmedelsverkets webbplats
Nyhetsbrev om Sverige - det nya matlandet
Pengar att söka
Nyhetskanalen matlandet.se
Måltidsbloggen hos Livsmedelsverket
Senaste om Sverige - det nya matlandet
	

 ▪	

 21 november 2013
Mat med identitet - tema för Matlandetkonferensen 2013
	

 ▪	

 Pressmeddelande, 20 november 2013
Handel - nytt fokusområde i Matlandet
	

 ▪	

 20 november 2013
Matlandet är på god väg

Naturresurser och Miljö

Rennäring

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.

Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett
övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av
kulturen. Rennäringen ska bedrivas så att den ger en tryggad
försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt
bärkraftigt sätt.

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
	

 ▪	

 Levande kust och skärgård
	

 ▪	

 Levande skogar
	

 ▪	

 Ett rikt växt- och djurliv
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.
Relaterat
	

 	

Miljökvalitetsmålen
Externa länkar
	

 	

Sveriges miljömåls officiella webbportal

Renskötseln bedrivs i Sverige i stort sett i hela Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län samt i delar av Dalarnas och
Västernorrlands län. Renbetesmarkerna omfattar omkring en tredjedel
av Sveriges yta.
Det finns cirka 3 500 renägande samer och drygt 900 renskötselföretag
i Sverige. Därutöver finns det ungefär 1 000 personer, med ickesamisk härkomst, som främst har renar i landets koncessionssamebyar
i östra Norrbotten. Med renägare menas alla de individer som är
upptagna i samebyarnas renlängder.
Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar vilket gör
att det är svårt att beräkna hur många som helt eller delvis lever av
renskötsel. Vanligtvis brukar anges att cirka 2 500 av 20 000 samer i
Sverige har sin utkomst av renskötsel.
Rennäringslagen
Rennäringen regleras i rennäringslagen där samernas rättigheter har
fått den sammanfattande beteckningen renskötselrätt. Den ger samer
rätt att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Rätten bygger på urminnes hävd och är grundlagsskyddad. Den
tillkommer det samiska folket och får utövas av den som är medlem i
sameby. För rensskötseln finns 51 samebyar med renskötselberättigade
samer som medlemmar. Den som är medlem i en sameby har rätt att
jaga och fiska på utmark på renbetesfjällen i Jämtland samt inom

lappmarkerna. Denna rätt att jaga eller fiska gäller oavsett vem som
äger marken.
Rennäringspolitiken
Rennäringspolitiska kommittén har i sitt betänkande En ny
rennäringspolitik (SOU 2001:101) föreslagit omfattande förändringar
bland annat beträffande samebyarnas organisation och rennäringens
administration.
Därutöver innehåller Gränsdragningskommissionens betänkandet
Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14) och Jakt-och
fiskeutredningens slutbetänkande Jakt och fiske i samverkan av (SOU
2005:116) förslag på hur förvaltningen och nyttjandet av mark och
vatten respektive jakt och fiske kan ske i de traditionellt samiska
områdena.
Rennäringen främjas genom statligt pristillägg på renkött, ersättning
för vissa merkostnader till följd av Tjernobylolyckan med mera. De
skador som vilda djur orsakar rennäringen ersätts enligt
viltskadeförordningen (2001:724).
Sametinget förvaltar rennäringsfrågorna
Från och med 2007 är Sametinget central förvaltningsmyndighet för
rennäringen.
Relaterat
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Ds 2010:22 Renskötselkonventionen
	

 	

SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik - öppna samebyar och
samverkan med andra markanvändare
	

 	

SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker
	

 	

SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan
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Mer om rennäringen på Sametingets webbplats

Samer - Samepolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Sametinget
Samerna - ett urfolk
Hur den samiska befolkningen och dess kultur uppstått i Sverige är
inte helt klarlagt, men forskning tyder på att den samiska kulturen
uppstod för cirka 2000 år sedan genom en sammansmältning av flera
redan då existerande fångst- och jordbrukarkulturer på Nordkalotten.
Samerna har sedan fortsatt att leva och verka inom detta område, som i
dag är delar av Sverige, Finland, Norge och Ryssland.
Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning
till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som
går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller
därmed kriterierna för ett urfolk. Detta har även bekräftats av
riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har
folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop
1976/77:80, bet 1976/77:KrU43).
Samerna är också en nationell minoritet i Sverige för vilka särskilda
regler gäller beträffande språk och kultur.
Rennäring
Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett
övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av
kulturen. Rennäringen ska bedrivas så att den ger ett rimligt antal
samer en tryggad försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och
kulturellt långsiktigt bärkraftigt sätt.
Samiskt informationscentrums webbportal

Skogsbruk
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Skogsbruk
	

 	

Skogsriket
	

 	

Har inte undermenyer
Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig skogsnäring
	

 	

Har inte undermenyer
Skogens användning
	

 	

Intervjuer och reportage
Den svenska skogspolitiken har två jämställda mål; ett produktionsmål
och ett miljömål. Skogspolitikens huvudsakliga lagrum är
skogsvårdslagen, men även andra lagar som till exempel miljöbalken
och kulturminneslagen kan påverka skogsbruket.
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 samt den
biologiska mångfald och genetiska variationen i skogen ska bevaras.
Naturvårdsarbetet formuleras bland annat genom riksdagens
miljökvalitetsmål Levande skogar, konventionen om biologisk
mångfald samt EU:s direktiv på området. Skogsstyrelsen är den
myndighet som ansvarar för att föra ut politiken i skogsbruket.

Sverige i världen
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 och
	

 ▪	

 Nordiska ministerrådet (NMR)
Inom 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 slår
vakt om fortsatt nationell bestämmanderätt om skogspolitiken och
arbetar för att EU:s insatser på skogsområdet även 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.

På de områden där det finns ett europeiskt mervärde av samarbete
kring skogsfrågor, till exempel förebyggande av spridning av
skadegörare som tallvedsnematoden eller skogsforskning, verkar
Sverige för informations- och erfarenhetsutbyte och välavvägda
gemensamma åtgärder. Utgångspunkten är att de förslag som
presenteras ska föregås av god samordning mellan ansvariga
generaldirektorat och baseras på bra konsekvensanalyser.
Relaterat
	

 	

Skogsriket - med värden för världen
	

 	

Skydd av skogar
	

 	

Informationsmaterial: Programförklaring för Sveriges
internationella skogspolitik
	

 	

Prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden
	

 	

Prop.2009/10:201 Gränser i skog
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Skogsstyrelsens webbplats
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Intervjuer och reportage
Landsbygdsdepartementet, 25 november 2013
Nu formas framtidens Skogsrike
Under hösten arrangerar Skogsstyrelsen fem regionala
Skogsriketkonferenser runt om i landet. Onsdagen den 27 november
deltar Eskil Erlandsson på konferensen i Piteå för att prata om sin syn
på visionen Skogsriket.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Nu formas framtidens Skogsrike
Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2013
Strategi ska skydda skogen
Den 25 oktober anordnade Landsbygdsdepartementet ett samråd om
EU:s nya skogsstrategi för att få in synpunkter från
skogsintressenterna till det fortsatta arbetet. Vi passade på att ställa
några frågor till Lennart Ackzell, Internationell samordnare på LRF,
Per Larsson, skogsansvarig på WWF Sverige och Ingeborg Bromée,
handläggare på Landsbygdsdepartementet som deltog vid mötet.
	

 ▪	

 Intervju: Strategi ska skydda skogen
Landsbygdsdepartementet, 9 oktober 2013
Mot en jämställd skogsbrukssektor
Den 9 oktober arrangerade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett
högnivåmöte för skogsbrukssektorn med temat jämställdhet. I
samband med mötet passade landsbygdsministern på att skicka med
två utmaningar till deltagarna: Hur kan ni åstadkomma en konkret
förändring och hur kan ni arbeta för att lyfta fram förebilder i er
organisation. Läs hur Elisabet Salander Björklund,

Skogsriketambassadör och VD på Bergvik Skog AB, och Jan Fryk,
VD Skogforsk, reagerade på landsbygdsministerns utmaning?
	

 ▪	

 Intervju: Mot en jämställd skogsbrukssektor

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet, 3 oktober 2013
Ministerbesök på sågverk i Fagered Landsbygdsminister Eskil
Erlandsson besöker sågverket Maa Såg i Fagered fredagen den 4
oktober. Jobb inom skogssektorn står på agendan vid besöket.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Ministerbesök på sågverk i Fagered

Handlingsplan
Här kan du ladda ner och beställa handlingsplan för Skogsriket på
svenska och engelska.

Landsbygdsdepartementet, 2 oktober 2013
Skogens framtid på tapeten i Växjö
Torsdagen den 3 oktober besöker landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Växjö för att tala om skogsnäringen och regeringens satsning på
Skogsriket.
- Skogen är oerhört viktig för hela Sverige, inte minst för att hela
Sverige ska leva. Skogen skapar nämligen jobb både på landsbygden
och i staden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Skogens framtid på tapeten i Växjö
	

 	


Landsbygdsdepartementet, 1 oktober 2013
Ambassadörsträff på temat mat från skogen och turism

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 23 september 2013
Nyhetsbrev om Skogsriket - september 2013

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 9 september 2013
Skogsindustrierna på besök

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 18 juli 2013
Regeringen satsar på klimatsmart byggande

	

 	


Landsbygdsdepartementet, 17 juni 2013
Nyhetsbrev om Skogsriket - juni 2013

Nyhetsbrev om Skogsriket - med värden för världen

Programförklaring Här kan du ladda ner och beställa
programförklaringen för Sveriges internationella skogspolitik.
Jämställdhetsstrategi Här kan du ladda ner och beställa kortversionen
av jämställdhets-strategin för skogsbrukssektorn. Finns även en längre
version.
Swedish Forestry
Här kan du ladda ner och beställa den engelska broschyren Swedish
Forestry.
Skogsrikets grenar
Här kan du ladda ner en större illustration av Skogsrikets grenar.
Väx med skogen - stöd från Skogsstyrelsen
Skogen i Skolan
Skogforsk
Naturens År - Uteåret 2013
Senaste om Skogsriket
	

 ▪	

 Pressmeddelande, 25 november 2013
Nu formas framtidens Skogsrike
	

 ▪	

 Debattartikel, 4 november 2013
En plan för Skogsriket
	

 ▪	

 Debattartikel, 4 november 2013
Vi vill satsa på Skogsriket i Kronoberg

Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig skogsnäring
2011 presenterades regeringens och skogsbranschens gemensamma
jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn. Strategin, som har tagits
fram i samråd mellan skogsbranschen och regeringen, innehåller
åtgärder och uppdrag för att öka jämställdheten i skogsnäringen.
Aktörerna med ansvar för genomförandet av strategin (näringslivet,
intresseorganisationer och offentlig sektor) har nu genomfört sina
uppdrag i ett första steg.
Skogen betyder mycket för svensk ekonomi och skapar jobb i hela
landet. Idag är närmare 100 000 människor sysselsatta inom
skogsbruket och skogsindustrin, av dem är 16 procent kvinnor och 84
procent män. Skogsnäringen och särskilt skogsbrukssektorn är idag en
mansdominerad bransch.
Regeringens mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män
ska ha lika förutsättningar att forma samhället. För skogsnäringens del
innebär det att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att äga och
bruka skog och att arbeta i eller driva företag inom skogsnäringen. För
att vara konkurrenskraftiga behöver de gröna näringarna ta till vara
hela befolkningens kompetens.
Jämställdhetsstrategins vision och fokusområden
Den nationella jämställdhetsstrategin för skogsbrukssektorn består av
en vision och tre fokusområden. Visionen är att kvinnor och män ska
ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom
skogsbrukssektorn samt vara aktiva skogsägare.
Fokusområdena är: Utbildning, arbetsliv och enskilt skogsägande. Till
varje fokusområde hör ett mål som är kopplat till ett antal åtgärder
som aktörer i skogsbrukssektorn ska genomföra.
Landsbygdsdepartementet svarar för att en årlig uppföljning görs med

hjälp av indikatorer och 2015 görs en slutlig uppföljning. Dessutom
bjuds aktörerna i strategiarbetet in till Landsbygdsdepartementet varje
år.
Utbildning
Målet är att de skogliga utbildningarna, från gymnasieutbildning till
forskarutbildning, ska vara attraktiva utbildningar att söka och verka
inom för både kvinnor och män.
Arbetsliv
Målet är att företag och den del av offentlig sektor som verkar inom
skogsbrukssektorn, där det finns möjlighet att göra karriär på lika
villkor, ska vara attraktiva arbetsgivare och arbetsplatser för både
kvinnor och män.
Enskilt skogsägande
Målet är att det ska vara lika självklart för kvinnor som för män att
vara aktiva skogsägare och bemötandet ska ske på lika villkor för såväl
kvinnor som män.
Relaterat
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Intervju: Kurs ska locka fler tjejer till skogliga yrken
	

 	

Intervju: Fel att använda bara hälften av befolkningen
	

 	

Reportage: Startskottet för en jämställdhetsstrategi för
skogsbrukssektorn
	

 	

Intervju: Stor och stark hör till dåtidens skogsbrukssektor
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Informationsmaterial: Konkurrenskraft kräver jämställdhet jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogens användning
Nästan 70% av Sveriges totala landareal är skogsmark. Sedan 1920talet har virkesförrådet i Sverige ökat med mer än 80 procent. Skogen
och skogsmarken har stor betydelse för Sverige. Skogen är producent
av råvaror till en mängd produkter vilket skapar arbetstillfällen och
utveckling. Skogen är även livsrum för tusentals arter och en plats för
rekreation och friluftsliv.
Virkesförrådet
Det totala virkesförrådet, det vill säga den samlade volymen av alla
träd, är omkring 3 miljarder skogskubikmeter. Gran är det vanligaste
trädslaget och utgör 42 procent. Därefter kommer tall med 39 procent,
björk 12 procent och övriga trädslag utgör 7 procent. Den årliga
tillväxten i skogen är sedan lång tid tillbaka högre än den årliga
avverkningen.
Våra skogsägare
Den svenska skogen ägs till 50 procent av enskilda, privata
skogsägare, 25 procent ägs av privata aktiebolag, 19 procent ägs av
staten och övriga allmänna ägare samt 6 procent av övriga privata
ägare. Det finns cirka 330 000 enskilda skogsägare (38 procent
kvinnor och 62 procent män (siffror från år 2010).
Skogen - en viktig naturresurs
Skogssektorns samhällsekonomiska betydelse är mycket stor. Skogen
är en naturresurs som vi brukar, men utan att förbruka, för att den ska
kunna fortsätta att ge en uthålligt god avkastning. Skogssektorn,
skogsbruket och industrin är också viktig för sysselsättningen och
utvecklingen i stora delar av landet. Skogen är också en viktig
pusselbit i arbetet mot ett varmare klimat, och förnybar råvara till
klimatsmarta produkter och bioenergi efterfrågas i allt högre grad.

De framtida klimatförändringarna kommer också att påverka skogen
genom högre temperatur och förändrade nederbördsmönster. Ny
kunskap kommer att behövas för att anpassa skogsbruket till de
ändrade förutsättningarna.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som biologisk mångfald bevaras.
Relaterat
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Skogsstyrelsens webbplats

Seminarium om EU:s nya timmerförordning
Onsdagen den 6 februari höll Skogsstyrelsen och
Landsbygdsdepartementet ett seminarium om EU:s nya
timmerförordning på Näringsdepartementet. Förordningen innebär att
det från och med den 3 mars 2013 är förbjudet att placera timmer som
är olagligt avverkat eller träprodukter från sådan avverkning på EU:s
marknad.
För att komma till rätta med det globala problemet med illegal
avverkning och motverka inflödet av och handeln med olagligt
avverkat timmer och trävaroror av sådant ursprung till EU, har
Europaparlamentet och rådet antagit timmerförordningen som gäller
från 3 mars 2013.
Syftet med seminariet var att i första hand informera företag som
arbetar med import av träråvara och träprodukter om den nya
förordningen. Förordningen omfattar även svenska skogsägare som
säljer skog, men de krav som gäller dessa togs inte upp på det här
seminariet.
Skogsstyrelsen informerade om sin roll som behörig myndighet, och
vad som kommer att krävas för att klara kraven i förordningen.
Timmerförordningen förbjuder verksamhetsutövare att släppa ut
timmer eller trävaror från olaglig avverkning på EU-marknaden. Den
gäller både import och inhemsk avverkning av timmer.
Kontroller av timmer och trävaror ska ske när det kommer ut på EU:s
inre marknad för första gången. Det innebär att såväl importörer,
skogsägare samt första köpare av avverkat svenskt virke blir
verksamhetsutövare och omfattas därmed av timmerförordningen.

Seminariet i Centralposthuset var välbesökt och uppskattat, drygt ett
åttiotal personer deltog. Det framkom att information av det här slaget
är efterfrågat och att det är en utmaning för Skogsstyrelsen och
Landsbygdsdepartementet att nå ut till alla som berörs. Därför planeras
ytterligare seminarier i höst.
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Skogsstyrelsens webbplats

Skogsrikets fyra grenar
Skogsriket är uppbyggt kring fyra grenar som är utgångspunkten för
visionen Skogsriket - med värden för världen: hållbart brukande,
förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i
världen.
Hållbart brukande
Skogsriket vilar på det hållbara brukandet och ska bidra till
förutsättningar för ökad produktion. Samtidigt upprätthålls balansen
mellan de jämställda skogspolitiska målen - miljö och produktion. Här
ryms även frågor som hållbar produktion av biomassa, nyttan av trä
som förnybart material, skogens betydelse för klimatet, virkeshandel,
skogsnäringens export, ekosystemtjänster, viltvård med mera.
Skogssektorns kompetensförsörjning liksom regeringens strategi för
jämställdhet i skogsbrukssektorn ryms även inom denna gren.
Förädling och innovation
Inom förädling och innovation läggs fokus på nya sätt att tjäna pengar
på skog från råvaran eller skogen som sådan. Det är viktigt att öka
förädlingsgraden så nära skogsråvaran som möjligt och stimulera
utveckling och innovation, till exempel rörande grön energi, nya
material, träbyggande, träbaserade produkter och ny teknik.
Upplevelser och rekreation
Skogsriket ska bredda underlaget för upplevelser och aktiviteter, för
såväl besöksnäringen som för dem som använder skogen för rekreation
i närheten av sin bostad. Förädling och innovation är nyckelord även
inom denna gren. Områden att utveckla är exempelvis sportfiske och
jakt liksom unika upplevelser - som övernattning högt upp i en
trädkoja eller en konsert i en skogsglänta.

Sverige i världen
I Sverige finns gedigen skoglig kompetens som kommer världen till
nytta, både i form av omfattande export och aktivt arbete inom
internationell skogspolitik. Genom vidareutveckling av tekniskt
kunnande och produkter ur skogsråvaran kan exporten växa
ytterligare. Sverige ska också ha en stark representation i
internationella skogspolitiska sammanhang och sprida kunskap om den
svenska modellen, med frihet under ansvar, för skogsbruk.
Relaterat
	

 	

Skogsriket
	

 	

Skogsriketambassadörerna
	

 	

Informationsmaterial: Skogsriket - med värden för världen,
handlingsplan
	

 	

Informationsmaterial: Programförklaring för Sveriges
internationella politik
	

 	

Skogsrikets grenar

Skogsriketambassadörerna

Goda exempel i trä

Tio Skogsriketambassadörer, sex män och fyra kvinnor, från hela
Sverige med kunskap om allt från möbelsnickeri och friluftsliv till
skogsindustri utsågs av landsbygdsminister Eskil Erlandsson i
november 2011.

Nu står Sveriges högsta flerbostadshus i trä, vid Bällstavikens strand i
Sundbyberg utanför Stockholm, klart. Arne Olsson, VD på Folkhem
och skogsriketambassadör, hoppas att fler kommer att våga ta
steget	

 ▪	


Skogsriketambassadörerna ska sprida kunskap om och förankra
visionen Skogsriket - med värden för världen. Ambassadörerna är
drivna och kunniga personer, väl insatta i Sveriges potential när det
gäller skog och företagande kopplat till skogsråvara. De ska vara
bollplank för innovatörer och ta hjälp från sina egna nätverk.
Skogsriketambassadörerna ska verka för ett ökat intresse för skogen,
samt inspirera till aktiviteter inom förädling, utveckling och innovation
för att uppnå Skogsrikets mål om fler jobb, ökad lönsamhet och
tillväxt på landsbygden och i småorts-Sverige.
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Skogsriket - med värden för världen, handlingsplan
	

 	

Pressmeddelande: Skogsrikets tio ambassadörer
	

 	

Pressmeddelande: Erlandsson utser ambassadörer med passion
för skog
	

 	

Bildarkiv: Skogsriketambassadörer

Hur ser framtiden ut för trähusbyggande?
Vi måste visa på mängder av goda exempel för att få fler att bygga
trähus och det skulle kommunen kunna hjälpa till med genom att se till
att mer byggs i trä. Genom att bygga i trä så halverar man byggtiden
mot den konventionella byggmetoden och när det gäller merkostnader
så försvinner dessa när man får upp volymerna, säger Arne Olsson.
Vad har ni fått för respons på era trähus?
Mycket positivt. Vi har i stort sett blivit en turistattraktion. Störst
intresse kommer från dem ute i landet men det är också många andra
länder så som exempelvis Japan, Kina, Indonesien, USA och Tyskland
som har visat intresse, säger Arne Olsson.
Vad är det bästa med att bo i ett trähus?
Vi ville ha ett annorlunda boende efter att ha bott i innerstan. Det bästa
är tystnaden och att det känns stabilt och stadigt. Sen luktar det väldigt
gott också.
Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Eskil Erlandsson
Ansvarigt departement
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 Landsbygdsdepartementet
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Reportage: Klimatsmart på höjden

Utbildning och forskning

budget kommer från Landsbygdsdepartementet.

Utbildning och forskning spelar en central roll när det gäller
möjligheterna att ställa om till ett hållbart samhälle och att möta
framtidens utmaningar på ett bra sätt. Högre utbildning och forskning
inom de gröna näringarna bedrivs i Sverige främst vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU).

Starkt forskningssamarbete inom EU
Inom EU har forskningsinsatser som rör jord- och skogsbruket blivit
allt viktigare med anledning av klimatfrågan och andra globala
utmaningar. Ett omfattande forskningssamarbete finns mellan EUländerna. De prioriterade områdena är klimateffekter på jord- och
skogsbruket, bioteknik och att säkra livsmedelsförsörjningen i ett
globalt perspektiv. Även forskning om bioenergi och övrig användning
av skogsråvara som förnybar råvara prioriteras.

Globalt ökar livsmedelsbehovet samtidigt som odlingsbar mark
minskar liksom tillgången på vatten. Forskningen kan även hjälpa oss
att hitta metoder som ersätter fossila råvaror med biomassa från jordoch skogsbruket samt leda utvecklingen mot en så kallad bio-ekonomi,
där råvaror till industrin till största delen baseras på förnybara resurser.
Sveriges lantbruksuniversitet
Högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna bedrivs i
Sverige främst vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen
och forskningen syftar både till att ta fram och förmedla ny kunskap
och att utbilda kvalificerad personal för näringar och verksamheter
inom till exempel skogsbruk, livsmedelsproduktionens hela kedja,
landskapsvård, och vattenbruk. Exempel på utbildningar är agronom,
jägmästare, bioteknolog, veterinär och landskapsarkitekt. Vid SLU kan
du även studera till djursjukskötare, lantmästare och skogsmästare. Du
kan även komponera en egen studieprofil till en kandidat- eller
magisterexamen eller läsa fristående kurser.
Formas
Forskningsrådet Formas ska främja forskning för en hållbar utveckling
och forskning om de biologiska naturresurserna, mark- och
vattenresurserna samt samhällets hållbara nyttjande av dessa resurser.
Dessutom ska rådet stödja miljö- och bebyggelserelaterad forskning.
Formas sorterar under Miljödepartementet men cirka hälften av rådets

En del av den gröna forskningen finansieras av EU:s ramprogram för
forskning. Här ryms bland annat projekt om livsmedel, jordbruk, fiske
och bioteknik. Ett viktigt nätverk är Standing Committee on
Agricultural Research (SCAR) där en gemensam
jordbruksforskningsagenda diskuteras.
Ansvarigt statsråd
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Bruka utan att förbruka
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SLU:s webbplats
	

 	

Formas webbplats
	

 	

ERC: European Research Councils webbplats
	

 	

Consultative Group on International Agricultural Research
(CGIAR) webbplats
	

 	

FAO:s webbplats

Bistånd.
( Biståndsminister)

Hillevi Engström
Biståndsminister
Utrikesdepartementet
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Global utveckling och bistånd
En rättvis och hållbar global utveckling är målet för Sveriges
globala utvecklingspolitik som omfattar alla politikområden.

Bistånd och utveckling
	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Vad vill Sverige med biståndet?
Post 2015 - Global utveckling
Vart går biståndet?
Har inte undermenyer
Resultaten i biståndet
Överblick över biståndet
Har inte undermenyer
Frågor och svar bistånd
Har inte undermenyer
Biståndsbudget 2013
Humanitärt bistånd
Har inte undermenyer
Nytt sätt att arbeta i sviktande stater

Den svenska utvecklingspolitiken
Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben.
Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om
att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis
och hållbar global utveckling.
Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar
måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås.
Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och
Centraleuropa.
Global utveckling efter 2015
Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga
millenniemålen till 2015 påbörjas nu en process för att ta fram nya,
globala utvecklingsmål. De nya målen ska länka samman social,

ekonomisk och miljömässig utveckling. Arbetet leds av en FN-panel.
	

 ▪	

 Nya utvecklingsmål post 2015
Vad vill Sverige med biståndet?
Att bekämpa fattigdomen är i fokus för det svenska biståndet. En
prioritering för regeringen är att få fram tydligare resultat i biståndet.
	

 ▪	

 Läs om vad vill Sverige med biståndet?
Vart går det svenska biståndet?
Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda
länder, och multilateralt, till internationella organisationer och
utvecklingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det
civila samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och
via svenska organisationer.
	

 ▪	

 Läs mer om vart det svenska biståndet går.
Humanitärt bistånd
Humanitärt bistånd är ett av de mest handgripliga och verkningsfulla
medlen för att lindra mänskliga skador av väpnad konflikt,
naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.
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 Läs mer om humanitärt bistånd
Senaste om bistånd och utveckling
	

 	

Att biståndet når fram är viktigast
	

 	

70 miljoner kronor till UN Women på internationella dagen
mot våld mot kvinnor
	

 	

Ökat samarbete mellan Sverige och USA på biståndsområdet
	

 	

Girls and women in emergency situations
	

 	

Biståndsminister Engström till London för möte om skydd av
kvinnor i humanitära kriser

	

 	


Läs alla nyheter om bistånd

Jämställdhet i biståndet
Under mandatperioden satsar regeringen på jämställdhet och kvinnors
roll i biståndet utifrån fyra fokusområden. Om detta och mycket mer
kan du läsa här.
Politik för global utveckling
Sverige ordförande i Globala forumet för migration och utveckling
Sverige är 2013-14 ordförande i den mellanstatliga plattformen för
dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling
(GFMD).

Vad vill Sverige med biståndet?
	

 	

	

 	


Millenniemålen
Har inte undermenyer
FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015
	

 	

Ett effektivt bistånd
	

 	

Prioriterade teman i biståndet
Vad vill Sverige med biståndet?
Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Att bekämpa fattigdomen
är i fokus för biståndet. Regeringen sätter kvalitet och resultat i
centrum. Tre områden har särskilt prioriterats för en rättvis och hållbar
utveckling: demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och
kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö.
Ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning ska vara grunden
för de insatser som Sverige gör inom utvecklingssamarbetet. Bistånd
ska 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.
Ökad mål- och resultatstyrning
Att få fram tydligare resultat i biståndet är prioriterat av regeringen.
Nu genomförs därför en förstärkt resultatstyrning för att tydliggöra och
systematisera uppföljningen av resultat mot uppställda mål. Det ligger
helt i linje med den så kallade Parisdeklarationen som handlar om
ökad effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet och som
OECD-länderna och många samarbetsländer skrivit under.

Prioriterade områden
De tre områden regeringen särskilt valt att prioritera - demokrati och
mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen
samt klimat och miljö - ska ses som preciseringar av vilken typ av
utveckling regeringen vill se och vilka krav man ställer på
utvecklingsprocessen. Prioriteringarna anger en särskild inriktning för
det svenska biståndet som ska avspeglas i planeringen och
genomförandet av insatser och program. De ligger också till grund för
den kontinuerliga dialogen med samarbetsländerna när det gäller
nationella strategier för att bekämpa fattigdomen.
Nya policyer
Regeringen har under mandatperioden tagit fram ett antal policyer
inom olika områden, för att visa på hur biståndet ska förhålla sig till
dessa områden. Se vidare länkar i högermarginalen.
Ansvarigt departement
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 Utrikesdepartementet
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Rädda liv och lindra nöd Policy för Sveriges humanitära
bistånd 2010-2016
	

 	

Fred och säkerhet för utveckling - Policy för säkerhet och
utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014
	

 	

Policy för miljö- och klimatfrågor inom svenskt
utvecklingssamarbete 2010-2014
	

 	

På lika villkor Policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter
och roll
	

 	

Policy för ekonomisk tillväxt i svenskt utvecklingssamarbete
2010-2014

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Förändring för frihet Policy för demokratisk utveckling och
mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete
2010-2014
Forskning för utveckling Policy om för forskning inom det
svenska utvecklingssamarbetet 2010-2014
Pluralism. Policy för stöd till det civila samhället i
utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete
Rätten till en framtid - Policy för Sveriges internationella hivoch aidsarbete
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Accra högnivåmötes webbplats

Post 2015 - Global utveckling
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FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015
Har inte undermenyer
Milleniemålspanelens tolv målförslag

FN:s Millenniemålspanel: Extrem fattigdom kan utrotas före år 2030
För ungefär ett år sedan fick FN:s Millenniemålspanel i uppdrag av
generalsekreteraren Ban Ki-moon att komma med förslag inför nästa
globala utvecklingsagenda, som ska ersätta dagens Millenniemål då de
passerar måldatum år 2015. Tidigare biståndsministern Gunilla
Carlsson har varit medlem i panelen, som arbetat under ledning av
Storbritanniens premiärminister David Cameron, Liberias president
Ellen Johnson-Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang
Yudhoyono. Panelens slutrapport är färdig, och man vill att världens
nästa utvecklingsagenda ska sträva efter att helt utrota extrem
fattigdom till och med år 2030, och sätta världen på kurs mot hållbar
utveckling. Panelens rapport innehåller tolv exempel på mål som
skulle kunna leda till den utveckling man vill se.
	

 ▪	

 	

▪	

Läs rapporten här
Panelen har sammanfattat sina förslag i fem skiften för en bättre värld:
Bryt utanförskap
Vi måste hålla löftena från de nuvarande Millenniemålen, och slutföra
det som kvarstår. Efter 2015 måste vi sträva mot att utrota extrem
fattigdom och motverka fattigdom i alla dess former. Ingen person får
förnekas sina universella mänskliga rättigheter. Vi kan bli den första
generationen i mänsklighetens historia att utrota hunger och extrem
fattigdom. Nästa mål ska utformas så att de når människor som lever i

utanförskap, genom att bemöta orsaker till fattigdom, utanförskap och
ojämlikhet, och specifikt mäta fram- och motgångar exempelvis för
personer på olika inkomstnivåer, av olika etnisk bakgrund, av olika
kön, och för personer som lever med funktionshinder. Målen ska sikta
mot att skapa trygghetssystem och stärka människors motståndskraft.
Möjliggör hållbar utveckling
Detta är en universell utmaning, för alla länder och människor i
världen. Bara genom att agera samlat inom de sociala, ekonomiska och
miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling kan se till att
fattigdomen inte bara utrotas utan förblir långsiktigt utrotad, och bara
på så vis kan vi möta förväntningarna hos de åtta miljarder människor
som kommer att leva på jorden år 2030.
Ställ om ekonomier för jobb och en tillväxt som når alla
Vi vill se förändring över hela världen mot ekonomiska möjligheter för
fler, för att utrota extrem fattigdom och skapa bättre liv för alla.
Världen måste ställa om till hållbara produktions- och
konsumtionsmönster. Fler länder behöver gå mot ekonomier baserade
på innovationer, teknologi, och den privata sektorns förmåga att skapa
och driva en långsiktigt hållbar tillväxt som når alla i samhället.
Skapa fred, frihet och öppna samhällen
Frihet från rädsla, våld och konflikt är en fundamental mänsklig
rättighet, och en nödvändig grund för fredliga och välmående
samhällen. Människor vill leva under styren som är öppna och svarar
upp mot deras behov, och som kan ställas till svars. Vi vill se att fred
och god samhällsstyrning erkänns som grundläggande krav för
välfungerande samhällen, och inte som någonting som kan väljas bort.
Legitima och goda institutioner måste understödja rättsstaten,
äganderätt, yttrandefrihet och mediefrihet, fria politiska
valmöjligheter, tillgång till rättsväsendet, och regeringar och offentliga

institutioner som regelbundet ställs till svars. Vi behöver en
öppenhetsrevolution, så att medborgare kan se precis var och hur
skatter, bistånd och inkomster från naturresursutvinning spenderas.
Dessa mål är både medel för utveckling och har starka egenvärden.
Bygg ett globalt partnerskap
Det är dags för det internationella samfundet att gå mot nya sätt att
arbeta, och gå bortom bistånd och se till att rätta till sitt eget beteende:
att minska korruption, olagliga finansiella flöden, pengatvätt,
skatteflykt, och dolt ägande av tillgångar. Vi måste bekämpa
klimatförändringarna, driva på för fri och rättvis handel, teknologiska
innovationer, och arbeta för finansiell stabilitet. Partnerskapet vilar på
principer om medmänsklighet och ömsesidig respekt, och kräver en ny
anda och fullständig transparens. Alla måste kunna hållas fullständigt
ansvariga för att genomföra sin del av agendan.
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Pressmeddelande: Biståndsminister Gunilla Carlsson
presenterar Milleniemålspanelens rapport hos Sida
	

 	

Debattartikel: Världen måste kraftsamla mot korruption och
förtryck
	

 	

Biståndsminister Gunilla Carlssons anförande vid
Milleniemålspanelens möte i Indonesien
	

 	

Biståndsminister Gunilla Carlssons anförande vid sessionen
"Governance and Institution Building"
	

 	

Keynote speech by Ms Gunilla Carlsson, Minister for
International Development Cooperation, Sweden
	

 	

Läs mer om de befintliga millenniemålen
	

 	

Gunilla Carlssons tal om global utveckling och panelarbetet
(från aktörsmötet på Sida den 17 oktober)
Ladda ner

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


Milleniemålspanelens Terms of Reference (pdf 25 kB)
Gunilla Carlssons vision (pdf 86 kB)
Anförande Democratic Governance (pdf 28 kB)
Bakgrundspapper Democratic Governance (pdf 411 kB)
Anförande Migration (pdf 242 kB)
Bakgrundspapper Migration (pdf 300 kB)
Possible goals for democratic governance, gender equality,
health and freedom from violence (pdf 587 kB)
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Milleniemålspanelens rapport
	

 	

Mer om utvecklingsagendan post 2015 på FN:s hemsida
	

 	

FN:s konsultationsprocess - The World We Want 2015
	

 	

Tyck till på den särskilda Facebook-gruppen
"Utvecklingsmålen post-2015"
	

 	

Video med Gunilla Carlsson från världsfattigdomsdagen
"Tillsammans kan vi utrota fattigdomen i världen".

Vart går biståndet?
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Multilateralt samarbete
Vart går det svenska biståndet?
Det svenska biståndet har fokus på Afrika. Också konfliktdrabbade
länder är prioriterade i biståndet. Det europeiska närområdet
uppmärksammas genom reformsamarbetet i Östeuropa utanför EU.
Cirka hälften av det svenska biståndet kanaliseras genom multilaterala
organisationer, såsom FN, Världsbanken och regionala
utvecklingsbanker.
Fokus på Afrika
I Afrika söder om Sahara finns den största andelen fattiga människor i
världen och där är länderna längst ifrån att nå millenniemålen. Därför
finns de flesta av samarbetsländerna där.
Stöd till konfliktområden
Sverige har också ökat sitt engagemang i konfliktdrabbade länder, där
människor är särskilt utsatta. Brist på demokrati, mänskliga rättigheter,
fred och säkerhet gör förutsättningarna särskilt svåra för bistånd, men
där är också behoven allra störst.
Reformsamarbete i Östeuropa
En stor utmaning är det också att bidra till att minska fattigdomen i
närområdet. Sverige har därför ökat sitt engagemang för en fortsatt
EU-integration och viktiga reformer i forna sovjetstater och i sydöstra
Europa.

Multilateralt utvecklingssamarbete med EU, FN och
utvecklingsbankerna
Sverige samarbetar och ger stöd till många multilaterala
organisationer, främst olika FN-organ, multilaterala utvecklingsbanker
såsom Världsbanken, samt EU. Upp till hälften av det svenska
biståndet går idag till multilaterala organisationer och i flera fall är
Sverige en av de största finansiärerna.

Vilka är resultaten i biståndet?

Ansvarigt departement
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Artikel: Kampen mot fattigdom kräver nya metoder
	

 	

Skrivelse: Biståndets resultat
Externa länkar
	

 	

Openaid.se öppna data om svenskt bistånd

De strategier som styr samarbetet med Sveriges samarbetsländer har
fått ett tydligare fokus på resultat med samarbetslandets mål som
utgångspunkt. Kraven på uppföljning och utvärdering av insatsernas
resultat har skärpts

För att tydligare kunna se resultaten av biståndet har regeringen
förstärkt resultatstyrningen och systematiserat uppföljningen av
resultat mot uppställda mål. Detta arbete är i linje med
Parisdeklarationen om effektivitet i det internationella
utvecklingssamarbetet som OECD-länderna och många
samarbetsländer skrivit under.

Övergripande resultatskrivelse
I maj 2009 överlämnades en skrivelse till riksdagen där regeringen
redogör för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete.
Sveriges bilaterala och multilaterala bistånd redovisas liksom
reformsamarbetet i Östeuropa. Skrivelsen ger en så heltäckande bild
som möjligt av hela det svenska utvecklingssamarbetet. För att sätta in
redovisningen i sitt sammanhang redogörs också för trender i det
globala respektive det svenska biståndet under perioden 2000-2008.
Några slutsatser i rapporten
Biståndets resultat bör i första hand sökas i det sammanhang där det
förutsätts verka - när ett samarbetsland ska genomföra en strategi för
fattigdomsminskning; när barnsoldater ska demobiliseras efter en
väpnad konflikt eller när demokratiska förändringsaktörer försöker
göra sig hörda i ett auktoritärt styrt samhälle. Detta är några exempel
på situationer där biståndet kan bidra till utveckling med sina särskilda
verktyg.
Biståndsinsatser gör nytta i människors liv. Det gäller allt från de 44
000 jordbrukshushåll i Zambia som fått förbättrad livsmedelssäkerhet
och ökade inkomster som ett resultat av svenskt stöd inom

jordbrukssektorn, till de miljoner barn som nu får
grundskoleutbildning i Afghanistan, delvis med hjälp av stöd från
Sverige.
Lärdomar
Det är ibland inte möjligt att fastställa orsakssamband mellan en viss
verksamhet och en förändring. I många av Sveriges samarbetsländer är
förutsättningarna för att analysera effekterna särskilt svåra på grund av
bristande kapacitet, undermålig statistik, m.m.
Det positiva sambandet mellan bistånd och utveckling på aggregerad
nivå är svårt att belägga. Det är denna försiktiga bedömning av
resultatens utvecklingseffekter som präglar redovisningen i skrivelsen.
Resultatkulturen i biståndet måste dock förstärkas.
Fyra resultatskrivelser
Regeringen har presenterat fyra resultatskrivelser om
utvecklingssamarbetet. Den första från 2008 beskriver resultat i
biståndet som helhet. År 2009 presenterades resultat inom miljö- och
klimatområdet och 2011 kom en skrivelse om jämställdhet och
kvinnors roll i utveckling. År 2012 presenterades skrivelsen resultaten
inom området demokrati och mänskliga rättigheter.
Ansvarigt departement
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Riktlinjer för resultatstrategier
	

 	

Biståndets resultat - tema demokrati och mänskliga rättigheter
	

 	

Jämställdhet för utveckling Resultat och lärdomar
	

 	

Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll i
utveckling Skrivelse 2010/11: 167
	

 	

Biståndets resultat - tema klimat och miljö Skrivelse
2009/10:214
	

 	

Skrivelse 2008/2009:189: Biståndets resultat
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Exempel på resultat i biståndet från Sida

Överblick över biståndet
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Vad vill Sverige med biståndet?
Har inte undermenyer
Vart går det svenska biståndet?
Har inte undermenyer
Vilka är resultaten?

På dessa sidor har vi samlat dokumentation och länkar som rör både
svenskt och internationellt utvecklingssamarbete. Här finns länkar till
internationella överenskommelser såväl som till svenska policies,
strategier och handlingsplaner.

Frågor och svar om bistånd
Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben.
Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om
att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis
och hållbar global utveckling. Utvecklingssamarbetet (biståndet), har
målet att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina
levnadsvillkor. Dessa delar måste samverka och stötta varandra för att
resultat ska uppnås. Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för
Öst- och Centraleuropa. Här hittar du svar på vanliga frågor om
Sveriges bistånd.
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▪	


Hur mycket ger Sverige i bistånd?
Hur väljer Sverige samarbetsländer?
Vad innebär Sveriges politik för global utveckling?
Vad är Milleniedeklarationen och millenniemålen?

Hur mycket ger Sverige i bistånd?
För 2011 uppgår biståndsramen till 35,2 miljarder kronor. Från denna
ram görs avräkningar om 5,3 miljarder kronor, till exempel för
flyktingkostnader och för kostnader för det svenska bidraget till den
Europeiska unionens (EU) gemensamma bistånd. Det återstående
beloppet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppgår till 29,8
miljarder kronor, vilket innefattar bland annat anslag för
biståndsverksamhet och reformsamarbete i Östeuropa. I detta ingår
även 20,3 miljoner kronor som avser förvaltningskostnader för
samarbete inom Östersjöregionen som inte klassificeras som
utvecklingsbistånd.
Mer information om det svenska biståndet hittar du under global

utveckling och bistånd samt på Sida:s webbplats.
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Biståndet i siffror
Läs mer om global utveckling och bistånd
Läs mer på Sidas webbplats

Hur väljer Sverige samarbetsländer?
Hösten 2006 beslutade regeringen att Sverige skulle minska antalet
samarbetsländer. Man satte igång en så kallad landfokusprocess, som i
augusti 2007 resulterade i ett beslut om att Sverige skulle ha
utvecklingssamarbete med ett 30-tal länder. För dessa länder upprättas
nu särskilda samarbetsstrategier.
Tidigare hade Sverige samarbetsavtal med ett 70-tal länder. För många
av dessa fasas nu biståndet ut under en treårsperiod.
Det bistånd som går genom enskilda organisationer och som
humanitärt stöd berörs inte av landfokuseringen.
	

 ▪	

 Läs mer om landfokuseringen
Vad innebär Sveriges politik för global utveckling?
Politiken för global utveckling antogs av riksdagen 2003. I mars 2008
lade den borgerliga regeringen sin första skrivelse om denna politik
och markerade därmed en nystart för genomförandet av politiken.
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. Fattiga människors perspektiv och ett
rättsperspektiv är utgångspunkter i politiken.

Regeringen har identifierat sex globala utmaningar som ska vara fokus
för den globala politiken under mandatperioden.
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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 målet att
halvera antalet människor som lever på mindre än en dollar om dagen
till år 2015.
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Läs mer om Milleniedeklarationen och millenniemålen

Relaterat
	

 	

Vanliga frågor och svar inom UD:s ansvarsområden

Frågor och svar om biståndsbudgeten 2013
En dryg miljard kronor lägger regeringen på särskilda satsningar i de
allra fattigaste länderna för att nå millenniemålen om minskad
barnadödlighet och ökad tillgång till vatten och sanitet, men också för
att stärka engagemanget för demokratisering, yttrandefrihet och de
fattigaste ländernas anpassning till klimatförändringarna.
I biståndsramen ingår även kostnader från andra delar av statens
budget som klassas som bistånd, till exempel kostnader för
mottagande av asylsökande från låg- och medelinkomstländer, det
svenska bidraget till EU-biståndet och bidrag till vissa FN-organs
reguljära budget. Biståndsdelen av utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd (Internationellt utvecklingssamarbete och Reformsamarbete i
Östeuropa)uppgår till 31,2 miljarder. Målet för internationellt
utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för
fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för
reformsamarbetet i Östeuropa är stärkt demokrati, rättvis och hållbar
utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess
värdegrunder.
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Vad gör regeringen för att stärka arbetet för demokrati
och respekt för de mänskliga rättigheterna inom
biståndet?
Vad gör regeringen för satsningar inom miljö- och
klimatområdet?
Vad gör regeringen för att bidra till millenniemålen?
Vad gör regeringen för att möta de humanitära
behoven i världen?
På vilket sätt utökas stipendiemöjligheterna för
utländska studenter?

Vad gör regeringen för att stärka arbetet för demokrati och respekt för
de mänskliga rättigheterna inom biståndet?
Demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna är ett av
regeringens prioriterade områden och den största sektorn i det svenska
bilaterala utvecklingssamarbetet. En del av det omfattande
demokratibiståndet utgörs av särskilda insatser för demokratisering
och yttrandefrihet, inriktade på individer och grupper som kämpar för
frihet och demokrati.
Regeringen stärker för fjärde året i rad sin satsning på demokratisering
och yttrandefrihet, i synnerhet till stöd för demokratiseringsaktörer och
människorättsförsvarare i utsatta miljöer över hela världen.
Regeringen avsätter ytterligare 90 mkr på denna särskilda satsning.
Dessutom avsätter regeringen ytterligare 100 mkr för att stödja
pågående och kommande demokratiseringsprocesser i Mellanöstern
och Nordafrika.
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 Demokrati och mänskliga rättigheter
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 Förtryck - en global utmaning
Vad gör regeringen för satsningar inom miljö- och klimatområdet?
Regeringen fortsätter sina ansträngningar för att klimatsäkra biståndet
(att se till att biståndet utformas så att de konsekvenser som man redan
nu kan se av klimatförändringarna inte negativt påverkar
biståndsinsatserna.). Regeringen höjer också ambitionen inom området
vatten och sanitet för att bidra till att uppnå millenniemål 7 (att
säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling).
Regeringens klimatsatsning i biståndet fortsätter under 2013.
Regeringen avsätter 500 miljoner kronor för insatser via kanaler som
tydligt gynnar de allra fattigaste samt de värst drabbade länderna, så
som fattiga länder i Afrika. Målet är att på effektivaste sätt bidra till

långsiktigt anpassningsarbete. Det innebär bland annat åtgärder för att
minska människors sårbarhet för klimatförändringar, till exempel
genom investeringar i fungerande ekosystem, sanitet, uthålligt
jordbruk och tillgång till vatten.
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 Miljö och klimat
	

 ▪	

 Klimat och miljö
Vad gör regeringen för att bidra till millenniemålen?
Regeringen gör en samlad ansträngning fram till 2015 för att stärka
Sveriges bidrag till millenniemålen.
Regeringen följer upp sin avsikt att stärka Sveriges bidrag till
millenniemålen med särskilt fokus på millenniemål 4 (minska
barnadödligheten), 5 (förbättra mödrahälsan) och 7 (säkra en
miljömässigt hållbar utveckling) och på de länder som har längst kvar
att uppnå målen eller riskerar att inte alls uppnå något av
millenniemålen. 400 miljoner kronor avsätts för insatser som stärker
det globala arbetet för tillgång till rent vatten och sanitet. Satsningen
på vatten och sanitet bedöms i sin tur ha hög relevans för att kunna
minska barndödligheten och förbättra mödrahälsan.
	

 ▪	

 Millenniedeklarationen och millenniemålen
Vad gör regeringen för att möta de humanitära behoven i världen?
För att kunna bistå världens allra svagaste och mest utsatta människor
kommer regeringen under 2013 att fördjupa sitt humanitära
engagemang.
Mot bakgrund av den allvarliga torkan i Sahel, en fortsatt stor och
komplex kris på Afrikas Horn, våldsamheterna i Syrien och pågående
konflikter i Sudan, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo,
har regeringen fortsatt höga ambitioner på det humanitära området.
Totalt avsätts cirka fem miljarder kronor i årets budget för humanitära

insatser. Av dessa utgör 2,8 miljarder kronor till snabbinsatser vid
plötsliga kriser. Drygt två miljarder kronor går till välrenommerade
humanitära organisationer som FN:s barnfond (UNICEF), FN:s
flyktingorgan (UNHCR), FN:s samordningskontor för humanitär hjälp
(OCHA), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Internationella Röda
korset (ICRC).
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 Humanitärt bistånd

Nytt sätt att arbeta i sviktande stater

På vilket sätt utökas stipendiemöjligheterna för utländska studenter?
Regeringens avsätter ytterligare 50 miljoner kronor, totalt 100 miljoner
kronor, för att göra det möjligt för studenter som kommer från länder
som enligt OECD/DAC klassificeras som mottagare av bistånd, att
komma till Sverige och studera. Medlen administreras av Svenska
Institutet.

New Deal bygger på fem freds- och statsbyggande mål (Peacebuilding
and Statebuilding Goals - PSG). De är: legitima politiska lösningar,
rättvisa, säkerhet, grundläggande ekonomiska förutsättningar såsom
sysselsättning samt statens inkomster och tillhandhållande av vissa
samhällstjänster. De freds- och statsbyggande målen kan ses som
mellansteg mot uppnåendet av milleniemålen. Ingen av de sviktande
staterna har uppnått ett enda milleniemålen.

Humanitärt bistånd
	

 	


Har inte undermenyer
Aktuella humanitära insatser
Humanitärt bistånd
Att utsatta människor skall kunna åtnjuta snabb hjälp i katastrofer är
en gammal tanke. Sådan hjälp har lämnats, och lämnas än i dag, av
anhöriga, grannar och myndigheter på den plats eller i det land där
katastroferna sker; de senaste dryga hundra åren har den i
institutionaliserad form också lämnats över statsgränser. Humanitärt
bistånd till nödlidande människor är ett av de mest handgripliga och
verkningsfulla medlen som finns för att lindra de mänskliga skadorna
av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande
förhållanden.

New Deal in Fragile States är en överenskommelse om ett nytt sätt att
bedriva utvecklingssamarbete i de så kallade sviktande staterna
(fragile states). Det har tagits fram inom den Internationella dialogen
om freds- och statsbyggande och antagits vid högnivåmötet om
biståndseffektivitet i Busan i december 2011 av ett drygt 40-tal stater
och internationella organisationer, däribland Sverige.

Utgångspunkten för genomförandet av New Deal är de sviktande
staternas nationella ägarskap av utvecklingsprocessen. Med detta
menas inte enbart regeringen i det mottagande landet utan även andra
icke-statliga aktörer, såsom civila samhället.
Utvecklingssamarbetet ska bygga på en nationell bedömning av
situationen och behoven. Varje sviktande stat ska sedan utveckla en
nationell utvecklingsplan för övergången från nuvarande
utvecklingsskede till en hållbar utveckling.
Den nationella utvecklingsplanen ska genomföras tillsammans med
givarna inom ramar som arbetats fram gemensamt. Dessa ska flexibelt
anpassas till varje lands utmaningar och behov. Framstegen i
uppnåendet av PSG på landnivå ska mätas med hjälp av indikatorer.
Det nationella ägarskapet kan vara problematiskt i vissa konflikt- och
postkonfliktländer, både sett till legitimitet och kapacitet.

New Deal lägger även vikt vid resultat. Transparens, riskhantering,
användning av nationella system, kapacitetsstärkande och
förutsägbarhet är nyckelorden i detta arbete.
Vad gör Sverige?
Sju länder i gruppen g7+ har anmält intresse av att genomföra ett
pilotsamarbete på landnivå inom ramen för New Deal. Fyra av dem
har fått samarbetspartners. Australien samarbetar med Timor-Leste.
Storbritannien, Nederländerna och Danmark kommer att samarbeta
med Afghanistan och Sydsudan. Sverige och USA har beslutat om ett
pilotsamarbete med Liberia.
Några av FN:s organ, fonder och program tar redan hänsyn till New
Deal och dess PSG i sina arbetsplaner och kriterier för urval av
projekt. Världsbanken planerar ett omfattande engagemang i
genomförandet av New Deal. EU har i dagsläget inte beslutat några
konkreta åtgärder, men har deklarerat viljan av samarbete med andra
givare på landnivå. Det finns en ambition att lansera PSG i FNsystemet som helhet genom en resolution i FN:s generalförsamling.
	

 ▪	

	

 ▪	


Internationella dialogens egen webbplats med uppdaterad
information om New Deal
New Deal

Från utrikesdepartementet:
Bistånd och utveckling
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom
internationella organisationer så som FN, de internationella
utvecklingsbankerna och EU.
	

 ▪	

 Bistånd och utveckling
	

 ▪	

 Vart går det svenska biståndet?
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 Budget och mål: Internationellt bistånd 2012

Politik för global utveckling

De sex globala utmaningarna är:
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 Förtryck
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 Ekonomiskt utanförskap
	

 ▪	

 Migrationsströmmar
	

 ▪	

 Klimatförändringar och miljöpåverkan
	

 ▪	

 Konflikter och sviktande situationer
	

 ▪	

 Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
För var och en av de sex utmaningarna har tre fokusområden
identifierats. Syftet med dessa är att dels mer ingående följa ett antal
frågor som är centrala för att möta de globala utmaningarna, dels att
stimulera samverkan och göra det möjligt att följa upp resultat av
arbetet.

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Två perspektiv
Har inte undermenyer
Så ska politiken genomföras
Sex globala utmaningar
Har inte undermenyer
Globala gemensamma nyttigheter
Har inte undermenyer
Utveckling till vilket pris?

Politiska beslut i Sverige eller i EU får ofta konsekvenser för fattiga
människor i utvecklingsländer. Därför är kärnan i politiken för global
utveckling att de politiska beslut som fattas i Sverige också ska ta
hänsyn till effekter på fattiga länder och människor.
Hela regeringen har ett ansvar att bidra till politikens mål om en rättvis
och hållbar utveckling. Samtliga politikområden ska genomföra sin
politik på ett sätt som tar hänsyn till effekter för utvecklingsländer och
tar tillvara alla möjligheter att bidra till målet.
Bristande samstämmighet mellan olika delar av regeringens politik
riskerar att ett beslut inom ett område motverkar eller omintetgör
regeringens ansträngningar och framsteg när det gäller global
utveckling och att bekämpa fattigdomen. Bristande samstämmighet får
konsekvenser för fattiga länder och människor, men även för Sveriges
och EU:s trovärdighet som globala aktörer.
Sex globala utmaningar där politikområden möts
Utgångspunkten för samstämmighetspolitiken är ett gemensamt ansvar
att hantera globala utmaningar som hindrar en rättvis och hållbar
utveckling. Sex globala utmaningar har identifierats där Sverige
genom att agera samstämmigt över olika politikområdens gränser,
effektivt kan bidra till global utveckling.

Bakgrund
Politiken för global utveckling beslutades av Sveriges riksdag 2003.
PGU föregicks av en parlamentarisk kommitté, kallad Globkom, som
hade ett brett mandat att utreda hur en svensk politik för global
utveckling skulle utformas. Utredningen konstaterade att Sveriges
bidrag till global utveckling och fattigdomsbekämpning inte kan
begränsas till biståndet. Det övergripande målet för PGU - att bidra till
en rättvis och hållbar global utveckling - gäller därför för samtliga
politikområden.
Ansvarigt departement
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Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap - Skrivelse
om samstämmighet för utveckling 2012
	

 	

NU - Näringsliv och utveckling
	

 	

Gemensamt ansvar för global utveckling Utvecklingspolitiken i
korthet (2010)
	

 	

Skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - Skrivelse om
samstämmighet för utveckling
	

 	

Skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling 2008

Humanitärt bistånd

Länder och regioner

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Sveriges politik för humanitärt bistånd
	

 	

Har inte undermenyer
Humanitärt skydd och den humanitära rätten
	

 	

Har inte undermenyer
FN:s flyktingkommissariat, UNHCR
Humanitärt bistånd
Att utsatta människor skall kunna åtnjuta snabb hjälp i katastrofer är
en gammal tanke. Sådan hjälp har lämnats, och lämnas än i dag, av
anhöriga, grannar och myndigheter på den plats eller i det land där
katastroferna sker; de senaste dryga hundra åren har den i
institutionaliserad form också lämnats över statsgränser. Humanitärt
bistånd till nödlidande människor är ett av de mest handgripliga och
verkningsfulla medlen som finns för att lindra de mänskliga skadorna
av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande
förhållanden.

	

 	

	

 	

	

 	


Afrika
Amerika
Har inte undermenyer
Antarktis
Asien och Oceanien
Europa
Mellanöstern och Nordafrika

Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders.
Medlemskapet i Europeiska unionen och den snabba globaliseringen
av ekonomi och informationsteknologi ökar Sveriges beroende av
omvärlden, men också möjligheterna att påverka den internationella
utvecklingen.
Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande
och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av
världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med
omvärlden.

Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
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
- närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.
Biståndsramen för 2012 uppgår till 35,2 miljarder kronor, vilket
motsvarar en procent av beräknad BNI.
Budget 2012: Internationellt bistånd
Internationellt utvecklingssamarbete (utgiftsområde 7) Mnkr
Biståndsverksamhet	

 	

	

	

	

	

27 869
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida	

 945
Nordiska Afrikainstitutet	

	

	

	

	

15
Folke Bernadotteakademin	

 	

	

	

	

58
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete	

40
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete	

	

	

	

	

	

22
Totalt	

 	

	

	

	

	

	

	

28 952
Reformsamarbete i Östeuropa (utgiftsområde 7)	

Reformsamarbete i Östeuropa	

	

	


	

	


Mnkr
1 311

Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd	


	


30 263

Biståndsramen motsvarar en procent av beräknad
bruttonationalinkomst (BNI). För 2012 uppgår biståndsramen
till 35,8 miljarder kronor. I biståndsramen ingår kostnader från andra
delar av statens budget som klassificeras som bistånd i enlighet med
OECD:s biståndskommittés definition av bistånd. Det gäller till
exempel kostnader för mottagande av asylsökande, kostnader för det
svenska bidraget till den del av EU:s gemensamma bistånd som
finansieras genom EU:s reguljära budget, Sveriges bidrag till vissa
FN-organs reguljära budget, där en viss del klassificeras som bistånd,
och den del av utrikesförvaltningens förvaltningskostnader som avser
internationellt utvecklingssamarbete. Biståndsdelen av Internationellt
utvecklingssamarbete och Reformsamarbetet i Östeuropa uppgår till
30,3 miljarder kronor.
Ansvarigt departement
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 Utrikesdepartementet
Relaterat
	

 	

Utrikesdepartementets delar av budgetpropositionen 2012
	

 	

Arkiv Budget för 2010 - Jobba Sverige ur krisen
	

 	

Pressmeddelande: Regeringen föreslår höjda
exportkreditgarantier
	

 	

Budget och mål: UD
	

 	

Faktablad 2011: Utrikesdepartementets förslag
	

 	

Faktablad: Budget 2010 - Utrikesdepartementets förslag
	

 	

Budgetprocessen
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Rwanda
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Senegal
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Somalia
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Sudan
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Uganda
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Zimbabwe
Afrikas horn
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Södra Afrika
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Östra Afrika
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Mano River Union
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Afrika och EU
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Konflikthantering
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Regionalt samarbete

En förnyad svensk Afrikapolitik
Sveriges samarbete med Afrika utgår från den skrivelse som
regeringen presenterade för riksdagen 12 mars 2008: "Sverige och
Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter"
Sveriges förnyade Afrikapolitik tar sin utgångspunkt i de positiva
förändringar som Afrika har genomgått under den gångna
tioårsperioden och i utvecklingen av Afrikas relationer med
omvärlden, inklusive Sverige. Skrivelsen tar avstamp i de
förändringsprocesser som pågår i Afrika och redogör för de
utmaningar och möjligheter som kontinenten står inför i kampen mot
fattigdomen och för en hållbar utveckling.
Senaste om Afrikas länder
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 28 november 2013
Nigeria viktig partner
	

 ▪	

 21 november 2013
Sweden@Zambia
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 8 november 2013
Annie Lööf på främjanderesa i Ghana och Angola
	

 ▪	

 8 november 2013
Annie Lööf på främjanderesa i Ghana och Angola
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 5 november 2013
Näringsministrarna möts i Accra
Från Afrikas horn - Jens Odlander
	

 	

Arkiv Från Afrikas horn

Antarktis
Sverige är sedan 1984 fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget
och därtill anslutande internationella överenskommelser.
Dessa innebär att kontinenten Antarktis neutraliseras och
demilitariseras. Det finns i ett särskilt miljöprotokoll angivet vilken
verksamhet som får bedrivas där och på vilka villkor. Brytning av
mineraler är till exempel helt förbjuden. I Sverige är det
Polarforskningssekretariatet som är ansvarig förvaltningsmyndighet
för Antarktisfrågor och som också samordnar och genomför polar
expeditionsverksamhet.
Inom Regeringskansliet är det Utrikesdepartementet som samordnar
Antarktisfågorna och en ambassadör vid KSS (kansliet för
Stockholmsbaserade ambassadörer) leder Sveriges delegation vid
Antarktisfördragsparternas möten liksom vid möten med den så
kallade krillkonventionens parter (Convention on Conservation of
Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR).
För första gången var Sverige 2005 värd för
Antarktisfördragsparternas årliga konferens. Den ägde rum i
Stockholm 6-17 juni och pågick i två veckor. Konferensen samlade
cirka 300 delegater: regeringsföreträdare, experter, forskare och
observatörer samt representanter för internationella organisationer och
icke-statliga organisationer. Vid Stockholmsmötet kunde delegaterna
efter många års förhandlingar enas om ansvarsregler för miljöolyckor i
Antarktis ("Stockholmsannexet" till Antarktisfördragets
miljöprotokoll).
Relaterat
	

 	

Läs mer om Antarktiskonferensen 2005
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Myanmar (Burma)
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Nordkorea
Har inte undermenyer
Nya Zeeland
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Pakistan
Har inte undermenyer
Palau
Har inte undermenyer
Papua Nya Guinea

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Salomonöarna
Har inte undermenyer
Samoa
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Singapore
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Sri Lanka
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Tonga
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Vanuatu
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Vietnam
Har inte undermenyer
Östtimor

Asien och Oceanien
Asiens ekonomiska och politiska inflytande i världen ökar. Om den
ekonomiska tillväxten fortsätter med samma fart som varit fallet under
de senaste decennierna kommer Asien före 2050 att svara för mer än
hälften av världens samlade BNP, handel och investeringar och kunna
njuta av utbrett välstånd. Asiens befolkning förutses därtill öka med en
tredjedel fram till år 2050. Samtidigt präglas regionen i dag på flera
håll av fortsatta konflikter, djup fattigdom, odemokratiska

styrelseskick, bristande respekt för mänskliga rättigheter och
omfattande miljöproblem. Utvecklingen i världen under det
kommande seklet kommer därför att vara nära förbunden med
utvecklingen i Asien. Det ligger därför i Sveriges intresse att bredda
och fördjupa det ömsesidiga samarbetet med länderna i Asien. Insatser
görs inom alla politikområden.
Stor potential för ökad handel
Svensk handel med Asien och Oceanien (Australien, Nya Zeeland och
Stillahavsstaterna) utgör drygt 10 procent av svensk utrikeshandel.
Den växande kinesiska marknaden avspeglar sig i det faktum att drygt
en tredjedel av den svenska exporten till Asien under 2011 hade Kina
som destination. Australien, Japan, Indien, Sydkorea och Singapore är
övriga viktiga svenska handelspartners. Det finns stor potential för
svenska företag att fortsätta växa i Asien. Insatser görs av UD och
Exportrådet för att stärka handel och investeringar med Asien i
allmänhet och Kina och Indien i synnerhet.
De asiatiska marknaderna är mycket intressanta för företag inom EU
och förhandlingar om frihandelsavtal pågår därför med ett flertal
länder i Asien. Förhandlingar om frihandelsavtal mellan EU och Japan
inleddes under våren 2013. Därutöver är EU:s pågående
frihandelsförhandlingar med Indien, Malaysia och Vietnam särskilt
angelägna att slutföra ur ett svenskt perspektiv. Frihandelsavtal har
sedan tidigare färdigförhandlats med Sydkorea och Singapore.
Mer utbyte mellan folken
Nära 60 procent av världens 6,9 miljarder människor bor i Asien.
Utrymmet för att stärka kontakterna mellan svenskar och personer i
den mest folkrika kontinenten på jorden är närmast oändligt.
Möjligheterna för studenter och forskare från Sverige och Asien att
delta i utbyten i den akademiska sfären ökar. Kontakterna mellan

företrädare för det civila samhället främjas exempelvis genom
konferenser och stöd till besök. Genom bland annat ASEF (AsiaEurope Foundation) möjliggörs många utbyten mellan Asien och
Europa inom akademiska och kulturella områden samtidigt som det
civila samhället får en chans att interagera med de politiska
beslutsfattarna. Svenska kulturella band med Asien knyts även med
stöd av bland annat Svenska institutet.
Internationellt bistånd
En hög ekonomisk tillväxt har möjliggjort betydande framsteg för att
minska fattigdomen i Asien och Oceanien. Asien är den region där
andelen fattiga människor minskar snabbast och Öst- och Sydostasien
har redan uppnått det första milleniemålet, det vill säga att halvera den
extrema fattigdomen. I Sydasien (där Pakistan och Afghanistan ingår)
går det dock betydligt långsammare och med dagens takt kommer
endast Indien att nå milleniemål 1 till 2015. Sydasien har dessutom
högst andel undernärda barn i världen (43 procent av alla barn under
fem år). Graden av respekt för demokrati och mänskliga rättigheter
varierar starkt inom hela regionen.
Biståndet till Asien genomgår nu en förändring. Det svenska
engagemanget koncentreras till färre länder. Vid utgången av 2013
avslutas vårt utvecklingssamarbete med Kina, Indien, Indonesien och
Vietnam. Sverige kommer därefter endast ha fleråriga strategier för
fyra länder i Asien: Afghanistan, Bangladesh, Myanmar och
Kambodja, samt en strategi för regionala insatser.
Målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.
Samarbetet fokuserar bl.a. på insatser inom demokrati och mänskliga
rättigheter, miljö och klimat, utbildning och hälsa. Främjande av
jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är också ett viktigt område.

Konfliktförebyggande
Asien är en säkerhetspolitiskt komplex region där risken för såväl
mellanstatliga som inomstatliga konflikter tidvis varit hög. Relationen
mellan Nord- och Sydkorea har under perioder varit mycket spänd.
Kärnvapenmakterna Indien och Pakistan har periodvis haft ansträngda
relationer med fokus i Kashmirfrågan. Vidare har inomstatliga
konflikter i Asien resulterat i flyktingströmmar i exempelvis
Afghanistan och Myanmar (Burma). Människors utsatthet och
sårbarhet som flyktingar ökar med åtföljande risk för brott mot
mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det ibland
fragila säkerhetsläget i olika delar av Asien har vid tillfällen ställt krav
på konfliktförebyggande åtgärder från det internationella samfundet.
Sverige deltar för närvarande i fredsbevarande eller övervakande
missioner i Afghanistan, Kashmir och på den koreanska halvön. (För
mer information om Sveriges insats i Afghanistan, se länk till höger.)
Senaste om länderna i Asien och Oceanien
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▪	

▪	
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Bildt deltar i ISAF-möte i Bryssel 2 december 2013
Resor till Filippinerna - ändrad avrådan 28 november 2013
Stora demonstrationer i Bangkok 27 november 2013
Ewa Björling besökte Tokyo 26 november 2013
Svensk kreativitet uppmärksammad i Sydkorea 21 november
2013
Läs alla nyheter om länderna i Asien och Oceanien
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Asien- och Oceanienenheten (UD-ASO)
	

 	

Näringslivsfrämjande i Asien och Oceanien (ASO)
	

 	

Sveriges ambassader och konsulat

	

 	

	

 	

	

 	


Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet
Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens
Asienstrategi
En svensk Asienpolitik
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Kommittén för Sveriges deltagande i Världsutställningen
EXPO 2010 i Shanghai
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Sweden-China Trade Council

Europa
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Europa och Centralasiens länder
Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete
Samarbete i Östersjöregionen
Östeuropa och Centralasien
Har inte undermenyer
Förbindelserna med Västra Balkan

Sverige i Europeiska unionen
Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, biståndspolitik och
handelspolitik påverkas i högsta grad av vårt medlemskap i Europeiska
unionen. I stället för att Sverige uttalar sig som enskilt land
internationellt i exempelvis FN görs gemensamma uttalanden av EU,
som samtliga medlemsstater har kommit överens om. EU får
internationellt stort gehör för sina uttalanden och EU:s bistånd är långt
större än USA:s. Genom medlemskapet har vi täta kontakter med alla
medlemsländer.
Vårt medlemskap påverkar också vår inrikespolitik. Många
gränsöverskridande frågor, som tidigare sköttes nationellt, beslutas nu
på EU-nivå, till exempel frågor om miljö, transporter eller sociala
förmåner för medborgare som flyttar mellan olika länder. I arbetet med
Lissabonstrategin jämför medlemsländerna sina ansträngningar för att
tillsammans uppnå en konkurrenskraftigare och mer innovativ
ekonomi, att få en högre sysselsättning och en hållbar utveckling.
Inom unionen arbetar Sverige bland annat med övriga medlemsländer i
beredningen av EU:s nästa långtidsbudget för 2007-2013 och med den
fortsatta utvidgningen.

Säkerhetsskapande åtgärder
Att medverka till krishantering och förebyggande av väpnade
konflikter blir en alltmer central uppgift för svensk utrikespolitik i
Europa och globalt. Sverige deltar aktivt i arbetet med att utveckla den
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken inom EU, liksom FN:s
fredsfrämjande kapacitet. Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa, OSSE, är genom sitt breda säkerhetsgrepp och vida
medlemskrets ett viktigt instrument för att skapa långsiktig säkerhet i
Europa. Sverige stödjer också Europarådets verksamhet med att främja
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Närområdet viktigt
Samarbetet med våra grannar i Norden, i Östersjöområdet och i
Barentsregionen har en särställning i svensk utrikespolitik. Områdets
integration i ett brett europeiskt samarbete är av stor ekonomisk och
säkerhetspolitisk betydelse för Sverige. Rysslands demokratisering,
modernisering och inlemmande i världsekonomin är av särskild vikt.
Senaste om Europas länder
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Bildt besöker Helsingfors
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Janukovytj bär ansvaret
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Ändamålsenliga elområden
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Ändamålsenliga elområden
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Ändamålsenliga elområden
Utpost Tbilisi - Diana Janse
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Mellanöstern och Nordafrika
Mellanöstern framställs ofta i media som enbart en konflikthärd. Detta
är varken en rättvisande eller fullständig bild. Mellanöstern är också
ett flertusenårigt kulturområde, där bland annat judendom, kristendom
och islam har sina rötter. Under de senaste årtiondena har EU och
länderna i Mellanöstern kommit varandra allt närmare, inte minst
genom invandring, turism och handel. Därför behöver vi också förstå
varandras samhällen bättre.
Från Marocko i väster till Iran i öster
Till det vidare begreppet Mellanöstern brukar i vissa politiska,
religiösa och kulturella sammanhang även länderna i Nordafrika
(Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten) inkluderas.
En aktuell och viktig fråga inom EU just nu är hur vi ska kunna
fördjupa dialogen med länderna i Mellanöstern. Samarbetet måste

bygga på ömsesidig respekt. Vi är beredda att stödja politiska,
ekonomiska och sociala reformer, men detta måste ske i samförstånd
och dialog mellan EU och berörda länder. Frågor om respekt för
mänskliga rättigheter, demokrati samt rättsstatens institutioner och
principer spelar i detta sammanhang en särskilt framträdande roll. Vi
ser också att Sverige och EU - i samarbete med hela det internationella
samfundet - kan ge viktiga bidrag för att skapa fred och stabilitet i
området.
Mycket görs redan inom EU:s Medelhavssamarbete
Barcelonaprocessen där Sverige har en hög profil och tillhör de mer
aktiva länderna. Inom ramen för denna process har EU bland annat
ingått associeringsavtal med de flesta länderna i södra och östra
Medelhavsområdet. EU arbetar också på att upprätta ett ännu bredare
strategiskt partnerskap, som är inriktat på alla länder i området, från
Marocko i väster till Iran i öster och som också inkluderar länderna i
Gulfen.
USA har tagit flera initiativ med det uttalade målet att främja
demokrati, gott styrelseskick och mänskliga rättigheter i den bredare
Mellanösternregionen, som enligt det amerikanska tänkandet också
omfattar Afghanistan och Pakistan.
Efterhand har det initiativ som ursprungligen kallades Greater Middle
East fått stöd av världens ledande industriländers samarbetsgrupp G8
samt flera stater inom och utanför regionen. Efter förändringar har
initiativet döpts om till Broader Middle East and North Africa
Initiative (BMENA). Inom dess ram har ett par så kallade
Framtidsforum (Forum for the Future) hållits, senast i Jemen hösten
2007, och en Framtidsstiftelse och en Framtidsfond bildats. Bland
annat skall enskilda organisationers och småföretags arbete stödjas.

Mottagandet inom och utom regionen har hittills varit varierat. Sverige
har tills vidare förhållit sig avvaktande till initiativet men utesluter inte
samverkan med olika EU-initiativ där detta kan ha gynnsamma
effekter.
Senaste om Mellanösterns och Nordafrikas länder
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 29 november 2013
Engström besöker Jordanien
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Besök från Iran
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Bilaterala MR-samtal med Iran
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 20 november 2013
Globala utmaningar och Europas framtid
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 11 november 2013
Nya ambassadörer
Bagdad-bloggen - Carl Magnus Nesser
	

 	

Arkiv Bagdad-bloggen

Sjukvård, hälsovård,
räddningdtjänst o d

Socialminister Göran Hägglund ansvarar för:
	

 	


(Socialminister)

Göran Hägglund
Socialminister
Socialdepartementet

"Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården.
Jag vill korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer
inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas
valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna inte systemen - ska vara i centrum för den svenska sjukvården."
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Folkhälsa
Göran Hägglund ansvarar för samtliga delar av
folkhälsoområdet, utom frågor som rör alkohol, narkotika,
dopning, tobak och föräldrastöd. Hans ansvar omfattar till
exempel skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar
mellan människor och förebyggande arbete som rör psykisk
hälsa, fysisk aktivitet och matvanor. Insatserna inom
folkhälsopolitiken berör nästan alla delar av samhället och
ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Området handlar om ekonomiskt stöd till familjer och omfattar
bland annat barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och
underhållsstöd.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsfrågorna innefattar bland annat
läkemedelsförmåner, sjukvård i internationella förhållanden,
bidrag till hälso- och sjukvård och bidrag till psykiatri.

I politikområdet “Hälso- och Sjukvård och räddningstjänst od” ingår
inte Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar , som ingår i “Vård
och omsorg”
I “Hälso- och Sjukvård och räddningstjänst od” ingår frågor som rör
alkohol, narkotika, dopning, tobak

Folkhälsa
	

 	

Har inte undermenyer
Mål och prioriteringar
	

 	

Insatser
	

 	

Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
Socialminister
Maria Larsson
Barn- och äldreminister
Ansvarigt departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet, 21 november 2013
Forskning om cannabis och hälsorisker spreds på internationell
konferens
Regeringen vill förhindra användning av cannabis. Den 20-21
november arrangerade Socialdepartementet en internationell
forskningskonferens i Stockholm. Syftet var att redovisa både vad
Sverige och andra länders forskning visar när det gäller cannabis och
dess påverkan på människans hälsa
	

 ▪	

 Forskning om cannabis och hälsorisker spreds på internationell
konferens
Socialdepartementet, 24 oktober 2013
Uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin
Regeringen beslutar att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
genomföra en samlad uppföljning av den nationella samlade strategin
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den s.k.
ANDT-strategin. I uppdraget ingår också att ansvara för det
samordnade uppföljningssystemet för ANDT-politiken.

	

 ▪	


Uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDTstrategin och för det samordnade uppföljningssystemet för
alkohol-, narkot

Socialdepartementet, 17 oktober 2013
Ett samordnat uppföljningssystem för alkohol- narkotika- dopningsoch tobakspolitiken
Regeringen har idag beslutat om ett uppföljningsarbete på alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Det innebär att
ANDT-strategin ska tillhandahålla en struktur för uppföljning av
utvecklingen av konsumtion och missbruk, av medicinska och sociala
skadeverkningar samt av verksamheter och insatser.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Ett samordnat uppföljningssystem för
alkohol- narkotika- dopnings- och tobakspolitiken
	

 ▪	

 Uppdrag att ansvara för en samlad uppföljning av ANDTstrategin och för det samordnade uppföljningssystemet för
alkohol-, narkot
Socialdepartementet, 3 oktober 2013
Ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel föreslås
I en lagrådsremiss som överlämnades till lagrådet den 3 oktober
föreslår regeringen kontrollköp av folköl, tobak och receptfria
läkemedel. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor
försäkrar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen
föreskriver, dvs. 18 år. Regeringen föreslår att det i alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
införs bestämmelser som ger kommunen möjlighet att genomföra
kontrollköp. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
	

 ▪	

 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak
och receptfria läkemedel

Socialdepartementet, 27 september 2013
Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård 9/2013
Arbetsgivare och fackföreningar har undertecknat en
överenskommelse som ska öka och säkerställa hög kvalitet i all
offentligt finansierad vård och omsorg, oavsett om den tillhandahålls
av en offentlig eller privat utförare. Nu har 17 parter inom vård och
omsorg anslutit till en etisk plattform som initierats av socialminister
Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson. Läs även
om budgetförslag 2014 inom hälso- och sjukvårdsområdet och om
dialogarbetet inom psykisk ohälsa.
	

 ▪	

 Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård

Mål och prioriteringar för folkhälsa
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Detta vill regeringen
Regeringen vill att folkhälsopolitiken ska utgå från människans behov
av integritet och valfrihet. Vars och ens ansvar och intresse för att
förbättra sin hälsa är utgångspunkter för det folkhälsopolitiska arbetet.
Centralt för folkhälsopolitiken är därför att skapa goda förutsättningar
och bra stöd för enskilda att göra hälsosamma val.
Regeringen anser att folkhälsopolitiska insatser är investeringar för
framtiden, som på lång sikt ger utdelning i första hand för den enskilde
men också för samhället. Ett gemensamt ansvarstagande mellan
offentlig sektor, ideella krafter och den enskilda människan är en bra
grund för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.
Regeringen anser vidare att folkhälsopolitiken ska bygga på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Insatserna ska följas upp
för att säkerställa resultat och kvalitet. Uppföljningen kan ske på olika
sätt.
Prioriteringar 2013
I budgetpropositionen för 2013 finns alla förslag inom
folkhälsoområdet under utgiftsområde 9.
Folkhälsoskrivelse
I den nya folkhälsoskrivelse pekar regeringen ut inriktningen för
folkhälsopolitiken. En utgångspunkt är att ta tillvara den enskildes
kraft och kapacitet att definiera sin hälsa och formulera sina eventuella
problem.

Regeringen aviserar i skrivelsen att man vill inrätta ett forum för
nationell samverkan för hälsofrämjande. Det kommer att bestå av
företrädare från myndigheter, organisationer, branscher, professioner
och forskarsamhället.
Psykisk ohälsa
Regeringen fortsätter satsningen för att förebygga psykisk ohälsa och
förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.
Under 2012-2016 fokuserar satsningen på barn och unga som har, eller
riskerar att utveckla, psykisk ohälsa samt personer med omfattande
eller komplicerad psykiatrisk problematik. Läs med under Mål inom
området Hälso- och sjukvård.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder. Regeringen har givit Socialstyrelsen i
uppdrag att stödja införandet av riktlinjerna. Riktlinjerna innehåller
metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring vid
skadlig alkoholkonsumtion, tobaksbruk, dåliga kostvanor och brist på
fysisk aktivitet.
Personligt hälsokonto
Patienter och medborgare bör få elektronisk tillgång till sin
vårdinformation och ett verktyg som underlättar för den enskilde att
engagera sig i sin egen hälsa och hälsoutveckling.
Regeringen har tagit initiativ till att utveckla ett personligt hälsokonto
på Internet. Det innebär att den enskilde har samlad tillgång till
information och andra tjänster som rör deras hälsa. En första version
av det personliga hälsokontot ska presenteras 2013, med planering för
ett fullt utbyggt system under 2014.

Öppna jämförelser på folkhälsoområdet
För att stimulera till förbättringsarbete och ökad kvalitet har
Socialstyrelsen fått i uppdrag att, i samverkan med Folkhälsoinstitutet
och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utveckla
och redovisa öppna jämförelser för den hälsoinriktade hälso- och
sjukvården.
Syftet med öppna jämförelser inom folkhälsoområdet är att det ska bli
ett kraftfullt verktyg för kommuner och landsting i strävan att nå
resultat genom de folkhälsopolitiska insatserna.
Strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings och tobakspolitiken
(ANDT)
Regeringen har angett mål och inriktning för ANDT-politiken och hur
den ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015 i
propositionen En samlad strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings- ,
och tobakspolitiken m.m. Ett åtgärdsprogram som bygger på strategin
har tagits fram även för 2013.
Budget
Inom ramen för folkhälsopolitiken används cirka 600 miljoner kronor
för statliga insatser under 2013. Där inkluderas inte medel till
myndigheters förvaltningskostnader eller generella statsbidrag till
landstingen. Ansvaret för de statliga insatserna inom folkhälsoområdet
vilar på flertalet departement inom Regeringskansliet och statliga
myndigheter.
I budgetpropositionen för 2013 finns alla förslag inom
folkhälsoområdet under utgiftsområde 9.
	

 ▪	

 Budgetpropositionen för 2013

Insatser inom folkhälsa
	

 	

Har inte undermenyer
Budget 2014
	

 	

Har inte undermenyer
Myndighetsöversyn
	

 	

Har inte undermenyer
Forum för hälsofrämjande
	

 	

Smittskydd
	

 	

ANDT
	

 	

Har inte undermenyer
Samförståndsavtal med Indien
	

 	

Har inte undermenyer
Insatser 2006-2010
Insatser inom folkhälsa
Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som
regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2010. Det senaste ligger
överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser
just nu.
	

 	

Ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel föreslås
I en lagrådsremiss som överlämnades till lagrådet den 3
oktober föreslår regeringen kontrollköp av folköl, tobak och
receptfria läkemedel. Syftet är att kontrollera att den som
lämnar ut dessa varor försäkrar sig om att mottagaren har
uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 18 år.
	

 	


	

 	


Åtgärdsprogram för ANDT-politiken 2013
Den 4 april beslutade regeringen om 2013 års åtgärdsprogram
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
(ANDT). Det är regeringens femte åtgärdsprogram och det
tredje inom ANDT-strategin, som sträcker sig till 2015.

	

 	


God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården(mars 2013)
En ökad samverkan mellan landsting och kommuner ska
förbättra vården av personer med missbruk eller beroende.
Regeringen beslutade den 14 mars om propositionen God
kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården.

	

 	


Människan står i centrum i den nya folkhälsoskrivelsen som
regeringen överlämnat till riksdagen. Här pekar regeringen ut
inriktningen för folkhälsopolitiken.
Internationell överenskommelse mot narkotika undertecknades
(maj 2012)

	

 	


Den 21 maj 2012 undertecknade barn- och äldreministern en
internationell överenskommelse tillsammans med de nationella
narkotikasamordnarna från USA, Ryssland, Storbritannien och
Italien. De fem länderna ställer sig mot en legalisering av
narkotika. Undertecknandet skedde i Stockholm i samband
med konferensen World Federation Against Drugs
	

 	


Alkoholservering på särskilda boenden(februari 2012)
I en proposition från februari föreslogs att det ska bli tillåtet att
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på
särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Detta
innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen
(2010:1622) om krav på serveringstillstånd. Lagändringarna
trädde i kraft 1 juni 2012.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 2012 (april 2012)
Åtgärdsprogrammet för 2012 beslutades i april. Det är det
andra sedan den nationella strategin för alkohol-,
narkotika-,dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin)
beslutades av regeringen 2010. Strategin anger mål, inriktning
och prioriteringar för samhällets insatser under åren
2011-2015.
Förslag till förändringar inom de nationella
vaccinationsprogrammen (februari 2012)
I lagrådsremissen Ny ordning för nationella
vaccinationsprogram föreslås att en ny reglering av nationella
vaccinationsprogram förs in i smittskyddslagen (2004:168).
Det innebär att beslut om att ta in ett nytt vaccin i de nationella
programmen i fortsättningen föreslås fattas genom
regeringsbeslut.
Överenskommelse om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet (oktober 2011)
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
tecknat en överenskommelse för 2012-2014 för insatser mot
hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Överenskommelsen
innefattar 95 miljoner kronor som fördelar sig på tre
delområden.
Ekonomiskt stöd till Narkolepsiföreningen Sverige (september
2011)
Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till
Narkolepsiföreningen Sverige. Bidraget är på 1 884 000
kronor. Regeringen har också fattat beslut om bidrag till
Ågrenska stiftelsen för att arrangera familjeveckor för familjer
med barn som drabbats av narkolepsi och som omfattas av
Läkemedelsverkets pågående utredning.

	

 	


Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken (april 2011)
Regeringen beslutade den 28 april 2011 om ett åtgärdsprogram
för 2011 för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken (ANDT). Det är det första sedan riksdagen
antog regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) i
mars 2011. Regeringens avsikt är att konkretisera statliga
uppdrag och satsningar under året i åtgärdsprogrammet. Det
statliga stödet ska i så stor utsträckning som möjligt gå till
långsiktiga satsningar som sker i bred samverkan.

	

 	


Proposition om effektivare narkotika- och dopningslagstiftning
(november 2010)
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om en
effektivare narkotika- och dopningslagstiftning. Propositionen
innehåller förslag till förändringar beträffande narkotika,
hälsofarliga varor och dopningsmedel. Regeringen föreslår
också en ny lag om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser.

	

 	


Samlad strategi för ANDT-politiken (december 2010)
I propositionen redogör regeringen för en samlad strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTpolitiken). Syftet är att ange mål och inriktning för hur
samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp
under åren 2011-2015. Propositionen innehåller förslag till ett
gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken. Den
samlade strategin för ANDT-politiken syftar till att underlätta
statens styrning av stödet på ANDT-området, att skapa bättre
förutsättningar för samordning och samverkan samt att få till
en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom
mycket av problemens uppkomst, men också deras lösningar.

Så fungerar det

Folkhälsa i Sverige

	

 	

	

 	

	

 	


Hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors
välbefinnande. Kärnan i folkhälsoarbetet är hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser i befolkningen.

Folkhälsa
Alkohol, narkotika, dopning, tobak
Smittsamma sjukdomar

"Så fungerar det" beskriver området i Sverige och samarbetet i EU och
övriga världen. Vi tar upp hur det styrs i form regler, strategier eller
handlingsplaner och vilka som är de grundläggande principerna. Du
hittar också ansvariga myndigheter eller organ.

Folkhälsopolitiken spänner över flera samhällssektorer vilket innebär
att verksamheter och insatser inom många områden bidrar till
politikens genomförande.
En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Folkhälsan påverkas av allt från individens egna val och
vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska
rättigheter i samhället och av många samhällsområden.
Politiken omfattar insatser för att främja en god folkhälsa genom
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Områdena rör bland annat
smittsamma sjukdomar, matvanor, fysisk aktivitet, psykisk hälsa,
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende.
Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde inom
vilket man studerar olika faktorers betydelse för befolkningens hälsa,
effekter av politiska åtgärder samt folkhälsoarbetets inverkan på hela
samhället och olika befolkningsgrupper.
Ett tvärsektoriellt arbetssätt är viktigt och anses vara en av
framgångsfaktorerna för att få ett långsiktigt fungerande
folkhälsoarbete.
Folkhälsoarbete på flera nivåer i samhället

För att nå målet krävs ett sektorsövergripande, långsiktigt och
målinriktat arbete av aktörer på många olika nivåer i samhället.
Ansvaret för de statliga insatserna är fördelat mellan departementen i
Regeringskansliet och de statliga myndigheterna.

Folkhälsofrågor i EU

Det huvudsakliga folkhälsoarbetet utförs på regional och lokal nivå av
länsstyrelser, landsting, kommuner och idéburna organisationer.
Organisationen för folkhälsoarbete på kommunal och regional nivå ser
ut på en mängd olika sätt.

EU:s hälsostrategi
Inom EU finns en hälsostrategi för perioden 2008-2013. I denna så
kallade vitbok fastslås att EU:s insatser inom folkhälsoområdet ska
komplettera den nationella politiken och rikta in sig på att förbättra
folkhälsan, förebygga ohälsa och undanröja faror för människors
hälsa.

En del kommuner har exempelvis särskilda folkhälsosamordnare.
Många kommuner har ett tvärsektoriellt organ, folkhälsoråd, som
arbetar med folkhälsofrågor tillsammans med landsting, länsstyrelser,
idéburna organisationer med flera.

I EU samlas folkhälsofrågorna i en övergripande hälsostrategi och i ett
hälsoprogram.

Strategin utgår från subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att alla
beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå.

Myndigheternas ansvar
Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen är
myndigheter som spelar en central roll inom folkhälsoområdet genom
att de fungerar som kunskapscentrum, ansvarar för nationell
uppföljning och utvärdering såväl av folkhälsans utveckling som av
insatser inom folkhälsoområdet samt ansvarar för tillsyn och
epidemiologisk bevakning.

	

 ▪	

 EU-kommissionens vitbok om en hälsostrategi 2008-2013
EU:s hälsoprogram
EU:s hälsoprogram 2008-2013 är ett instrument i arbetet för att stärka
hälsofrågorna och skapa en samlad hälsopolitik på EU-nivå.
Programmet syftar till att komplettera, stödja och ge ett mervärde åt
medlemsländernas hälsopolitik.

Folkhälsoforskning finansieras bland annat av Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap och av Vetenskapsrådet.

Genom att skydda och främja människors hälsa och säkerhet samt
förbättra folkhälsan ska programmet bidra till ökad solidaritet och ökat
välstånd i EU. Programmet är inriktat på tre övergripande mål:

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


Statens folkhälsoinstituts webbplats
Smittskyddsinstitutets webbplats
Folkhälsa på Socialstyrelsens webbplats
Folkhälsa på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

	

 ▪	

 förbättra medborgarnas hälsoskydd,
	

 ▪	

 främja hälsa, och även minska ojämlikhet i hälsa,
	

 ▪	

 ta fram och sprida information och kunskap om hälsa
För varje mål finns en åtgärdsbeskrivning som anger ramarna för
kommande prioriteringar. Varje år fastställs ett årligt arbetsprogram

med de prioriteringar som ska gälla för det kommande året. För hela
perioden finns 321,5 miljoner euro.
I varje medlemsland finns en nationell knutpunkt (så kallad national
focal point) som bland annat ger information om programmet och
verkar för medlemsstatens aktiva deltagande i EU-finansierade projekt.
I Sverige är det Statens folkhälsoinstitut som är nationell knutpunkt.
Avsikten är att ett nytt hälsoprogram respektive en ny hälsostrategi
skall antas för perioden 2014-2020.
	

 ▪	


EU:s hälsoprogram 2008-2013

Folkhälsofrågor i övriga världen
Sverige anser att Världshälsoorganisationen (WHO) är den ledande
normativa globala hälsoaktören med stor betydelse för att bidra till
förbättrad hälsa, och därigenom minskad fattigdom, i världen.
Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges arbete i
Världshälsoorganisationen (WHO) för perioden 2011-2015.
Svensk strategi driver på reformarbetet i WHO
Strategin anger mål och samarbetsformer för samarbete med WHO
under strategiperioden. Strategin anger också ansvarsfördelningen
mellan svenska departement och myndigheter.
Organisationsstrategin styr Sveriges samarbete med WHO på global
såväl som på regional och nationell nivå. Strategin ska bidra dels till
genomförandet av svensk utvecklingspolitik globalt, dels till att
understödja hälsopolitiken i Sverige.
De folkhälsofrågor Sverige valt att lägga sitt fokus på i strategin är
samarbete kring:
	

	

	

	

	


1.	

2.	

3.	

4.	

▪	


hälsofrämjande samt
förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar,
allvarliga hälsohot med fokus på antibiotikaresistens, samt
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen
(WHO) 2011-2015

Hälsa 21 - hälsa för alla i 20:e århundradet
WHO:s globala arbete utgår från konstitutionen från 1948 som bland
annat slår fast att åtnjutandet av bästa möjliga hälsotillstånd är en
grundläggande mänsklig rättighet. Inom WHO pågår ett reformarbete
av verksamheten.
För Europaregionen inom WHO finns en folkhälsoplan för 53
europeiska medlemsländer: Health 21 - Health for all in the 21st

Century (se vidare rubriken Sverige medlem i WHO:s Europaregion).
Planen innehåller 21 folkhälsomål. Utifrån dessa har Sverige arbetat
fram elva folkhälsomål för befolkningen i Sverige.
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny folkhälsostrategi för WHO:s
europaregion, Health 2020.
	

 ▪	

 Health 21 - Health for all in the 21th Century (WHO:s
webbplats)
Beslutande organ inom WHO
WHO har sitt högkvarter i Genève, Schweiz. Därutöver finns sex
regionkontor i olika världsdelar och landkontor i majoriteten av de
cirka 190 medlemsländerna.
Organisationen leds av en styrelse med 34 medlemmar.
Medlemsländerna alternerar deltagande i styrelsen i treårsperioder. Det
finns en närapå obruten nordisk representation i styrelsen.
Styrelsen sammanträder två gånger per år och har i huvuduppdrag att
bereda frågor inför Världshälsoförsamlingen (WHA). WHA omfattar
samtliga medlemsländer och möts i maj varje år för att diskutera och
besluta om WHO:s budget, mål och verksamhet.
Sverige medlem i WHO:s Europaregion
WHO:s Europaregion (EURO) leds av en Regionkommitté där
samtliga 53 medlemsländer är representerade. En rådgivande
permanent kommitté med styrelseliknade funktion vägleder
regionkommittén. Regionkontoret är placerat i Köpenhamn.
Nordiskt samarbete i Nordiska ministerrådet
De nordiska länderna samarbetar om folkhälsa inom det Nordiska
ministerrådet för social- och hälsovårdsfrågor. Nordiska ministerrådet
är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.
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Nordiska ministerrådets webbplats för social- och hälsopolitik

Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige
Skador på grund av alkohol, narkotika, doping och tobak står för en
stor del av den totala sjukdomsfallen i Sverige. Sverige har därför
sedan länge haft som mål att begränsa dess skadeverkningar. Sverige
har en lagstiftning som syftar till att begränsa tillgång och efterfrågan,
till exempel alkohollagen, lagen om kontroll av narkotika och
tobakslagen. Regering och riksdag har även via särskilda nationella
handlingsplaner angett mål och inriktning för att underlätta statens
styrning.
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken
Sedan mars 2011 finns en samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken som bland annat syftar till att underlätta
statens styrning av stödet på ANDT-området. Strategin anger mål och
inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och
följas upp 2011 - 2015. Åtgärder beskrivs i regeringens årliga
åtgärdsprogram för ANDT-politiken.
Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär en
nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt tobaksbruk och
förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt att förhindra all
skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska
konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.
Förutom det övergripande målet finns sju långsiktiga mål för ANDTpolitiken, som i sin tur bryts ner i ett antal prioriterade mål för
strategiperioden:
1.Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska
minska.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska ANDT-relaterade
skadeverkningar och problem är att begränsa tillgången och
tillgängligheten till ANDT.
2.Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.
Insatser för att skydda barn mot eget eller andras skadliga bruk av
alkohol och tobak eller missbruk av narkotika och dopningsmedel
utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTarbetet.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och
dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska
successivt minska
Verksamma metoder för att förhindra att någon börjar använda
narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller
tobak ska prioriteras.

Skadligt bruk och missbruk av ANDT bidrar till en stor del av den
förtida dödligheten och skador i Sverige. Sambandet mellan ANDT
och förekomsten av våld och olyckor är välbelagt. Att minska antalet
döda och skadade på grund av eget eller andras bruk av ANDT är ett
självklart långsiktigt mål.
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och
internationellt
Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av
omvärlden. Det är nödvändigt att aktivt driva ANDT-politiska frågor
inom EU och internationellt. Sverige verkar också för att de strategier
och konventioner som Sverige stödjer eller undertecknat får
genomslag i den nationella politiken. Det långsiktiga målet är att bidra
till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och
internationellt.
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4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
successivt minska
För att förhindra att personer utvecklar ett skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT är tidig upptäckt och rådgivning inom
primärvården en effektiv metod. som också kan bidra till en positiv
ekonomisk, social och mer hälsoinriktad samhällsutveckling.
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5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till
vård och stöd av god kvalitet
För att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska få sina
vårdbehov tillgodosedda och slutligen bli drogfria, bör tillängligheten
till kunskapsbaserade insatser öka och individens ställning stärkas.
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6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
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Prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken
Sammanfattning av regeringens proposition 2010/11:47 En
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken
Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksstrategi, #1: Förslag på indikatorer och styrning
Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksstrategi, #2: Förslag på indikatorer avseende de långsi
Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksstrategi, #3: Förslag på indikatorer avseende de priori

Många myndigheter ansvarar för genomförandet av ANDT-politiken
Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i Sverige är
sektorsövergripande och innefattar flera myndigheters
ansvarsområden: Konsumentverket, Kriminalvården,
Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens
folkhälsoinstitut, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk,

Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Ungdomsstyrelsen och
Åklagarmyndigheten.
ANDT-sekretariatet samordnar politiken
ANDT-sekretariatet, regeringens samordningsfunktion för alkoholnarkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, är placerat i
Socialdepartementet. Sekretariatet ska förstärka utvecklingen och
samordningen av arbetet inom Regeringskansliet, vilket ska leda till en
tydligare och mer samordnad och effektiv myndighetsstyrning.
Sekretariatet har till uppgift att verka för spridning och genomförandet
av den samlade ANDT-strategin. ANDT-sekretariatet har också till
uppgift att sammanställa regeringens årliga åtgärdsprogram för ANDTpolitiken.
ANDT-rådet
Sekretariatet fungerar även som sekretariat åt ANDT-rådet. Rådet är
rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobaksfrågor. Rådet informerar regeringen bland annat om forskningsoch utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken
inom dessa områden.
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 Mer om ANDT-rådet
Externa länkar
	

 	

Alkohollag (2010:1622)
	

 	

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
	

 	

Narkotikastrafflag (1968:64)
	

 	

Läkemedelslag (1992:859)
	

 	

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
	

 	

Lag (2000:1225) om straff för smuggling
	

 	

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
	

 	

Tobakslag (1993:581)

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i EU
Den svenska regeringens ståndpunkt i EU-arbetet är att Sverige är
beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det
är därför nödvändigt att aktivt driva ANDT-politiska frågor inom EU.
Sverige bör även verka för att de strategier som Sverige stött eller
undertecknat får genomslag i den nationella politiken. Det långsiktiga
målet är att bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT
inom EU.
Alkohol
EU har sedan 2006 en gemensam alkoholstrategi som ska bidra till att
minska alkoholens skadeverkningar. Alkoholstrategin är inte juridiskt
bindande för medlemsstaterna utan kompletterar ländernas egna
åtgärder på området. Alkoholstrategin ska bidra till att koordinera och
stärka medlemsländernas alkoholpolitiska insatser på ett antal
nyckelområden bland annat när det gäller att:
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skydda barn, unga och ofödda
minska alkoholrelaterade trafikolyckor
förebygga alkoholrelaterade problem bland vuxna och på
arbetsplatser
	

 ▪	

 stärka informations- och utbildningsinsatser
	

 ▪	

 utveckla en gemensam kunskapsbas på EU-nivå
Den svenska regeringen vill att EU ska ha en ny alkoholstrategi efter
2012. Det gäller särskilt de delar som berör vad som ytterligare kan
göras både på EU-nivå och nationell nivå för att skydda barn mot
alkoholskador på grund av andras drickande och för att skydda barn
och ungdomar mot effekterna av marknadsföring av alkohol.
	

 ▪	


EU:s alkoholstrategi (EU-kommissionens webbplats)

Ministerrådet EPSCO beslutar

EU:s ministerrådet sammanträder i tio olika konstellationer. En av
dessa är ministerrådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor, (EPSCO). Detta gör ministerrådet
bland annat genom att anta så kallade rådsslutsatser. Förberedande
diskussioner och förhandlingar sker i rådsarbetsgruppen för sociala
frågor och sysselsättningsfrågor, i vilken opolitiska tjänstemän deltar.
Narkotika
EU har en narkotikastrategi för åren 2005-2012. EU vill med den bidra
till att uppnå en hög nivå av skydd, välbefinnande och social
sammanhållning genom att förebygga och minska
narkotikamissbruket. EU vill även eftersträva en garanterad hög nivå
av säkerhet för allmänheten bland annat med åtgärder mot
narkotikaframställning, gränsöverskridande narkotikahandel och
genom förstärkning av de förebyggande åtgärderna mot
narkotikarelaterad brottslighet genom effektiv samarbete som bygger
på en gemensam strategi.
För att genomföra strategin har EU antagit en handlingsplan mot
narkotika för åren 2009-2012. Den innehåller en ram med åtgärder och
en tidtabell för de föreslagna åtgärderna.
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 EU:s handlingsplan mot narkotika (EU-kommissionens
webbplats)
Arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor
Sverige deltar i EU:s ministerråds arbetsgrupp för övergripande
narkotikafrågor, Horisontella narkotikagruppen (HNG). Gruppen
består av företrädare för samtliga medlemsländer samt Europeiska
kommissionen. Vidare deltar representanter för Europol (det
europeiska polissamarbetet) samt Europeiskt centrum för kontroll av
narkotika och narkotikamissbruk. (Det senare har till uppgift att ta
fram tillförlitliga och jämförbara data över narkotikautvecklingen
inom EU. En rapport över utvecklingen i Europa presenteras varje
höst.)

Inom HNG behandlas framför allt inrikesfrågor, juridiska problem och
ståndpunkter samt situationen i länderna utanför EU. Strategiarbete
och informationsutbyte är centrala delar i gruppens arbete.
Ministerrådet RIF beslutar
De flesta besluten som rör narkotika fattas av Rådet för rättsliga och
inrikes frågor, RIF.
Dopning
Det finns inget specifikt samarbete om dopning inom EU.
Tobak
Det finns två styrande gemensamma direktiv för medlemsstaterna på
tobaksområdet. Det så kallade märkningsdirektivet om tobaksvaror
innehåller bestämmelser om maxgränser för nikotin, tjära och
kolmonoxid i cigaretter liksom bestämmelser om innehåll och
placering av varningstexter på förpackningar. Direktivet om
tobaksvaror syftar både till att harmonisera medlemsstaternas
lagstiftning för att underlätta handel inom gemenskapen, och till att
skydda folkhälsan. Märkningsdirektivet omförhandlas 2012.
Direktivet om begränsningar av reklam och sponsring till förmån för
tobaksvaror innebär förbud mot direkt reklam för tobak i tidningar,
radio och på Internet samt förbud mot sponsring av evenemang som är
gränsöverskridande.
Ministerrådet EPSCO beslutar om tobaksfrågor (se ovan under
alkohol).
	

 ▪	

	

 ▪	


Direktiv 2001/37/EG om tobaksvaror'(EU-kommissionens
webbplats)
Direktiv 2003/33/EG om begränsningar av reklam och
sponsring till förmån för tobaksvaror (EU-kommissionens
webbplats)

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i övriga världen
Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av
omvärlden. Därför anser den svenska regeringen att det är nödvändigt
att aktivt driva ANDT-politiska frågor internationellt. Sverige bör även
verka för att de strategier och konventioner som Sverige stött eller
undertecknat får genomslag i den nationella politiken. Det långsiktiga
målet är att bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT i
övriga världen.
Alkohol
Världshälsoförsamlingen (WHO) antog den första globala
alkoholstrategin år 2010. Syftet med den globala alkoholstrategin är att
minska de alkoholrelaterade skadorna och att minska riskfylld
konsumtion.
Inom WHO finns ett globalt nätverk av nationella kontaktpersoner.
Nätverket bildar stommen i en global genomförandestruktur med olika
arbetsgrupper och regionala nätverk. Uppgiften för det globala
nätverket är att ansvara för den globala samordningen. Sverige har
tillsammans med Sydafrika valts till ordförande för WHO:s globala
nätverk och det koordinerande råd som inrättats. Sverige kommer att
fortsätta att aktivt medverka till genomförandet av den globala
alkoholstrategin.
WHO:s regionkontor ska genomföra den globala strategin
Inom WHO finns sex geografiska regioner varav en är Europa.
Europaregionen har en regional alkoholhandlingsplan. Den är en del i
genomförandet av den globala strategin.
Narkotika
Sverige har förbundit sig till Förenta Nationernas tre internationella
konventioner om narkotika:
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1961 års konvention om narkotika,
1971 års konvention om psykotropa ämnen,
1988 års konvention mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen.
Konventionerna syftar till att förhindra produktion och spridning av en
rad specifika narkotiska droger, men samtidigt också att säkra
tillgången för medicinsk och vetenskaplig användning.
FN-konventioner ska skydda barn från narkotika
FN:s konventioner för mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
(Barnkonventionen) blir allt viktigare i arbetet mot narkotika och
behandlingen av narkomaner. (Sverige har ratificerat, det vill säga
anslutit sig till, dessa konventioner).
I enlighet med artikel 33 i Barnkonventionen ska konventionsstaterna
vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder,
administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte,
för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och
psykotropa ämnen och för att förhindra att barn skadas på grund av
föräldrarnas narkotikamissbruk eller utnyttjas i den olagliga
framställningen av och handeln med sådana ämnen.
Den svenska regeringen värnar FN-konventionerna
Den svenska regeringens uppfattning är att konventionerna utgör den
grund för arbetet mot narkotika som behövs för att upprätthålla
kontrollen över produktionen av droger i världen. Politiken ska
inriktas på en balans mellan att förhindra efterfrågan av och tillgång
till narkotika och vård till dem som drabbats.
Regeringen värnar om FN:s narkotikakonventioner genom ett aktivt
deltagande i FN:s narkotikakommission (CND) och kontakter med de
medlemsländer som liksom Sverige försvarar konventionerna.

Tobak
Inom WHO finns en ramkonventionen om tobakskontroll sedan 2003.
En ramkonvention är en bindande ram för de fördragsslutande parterna
för ett fortsatt samarbete. Ramkonventionen om tobakskontroll ger
stöd för enskilda länder att utveckla sin nationella lagstiftning och
politik för att förebygga rökning. Länderna kan ha strängare nationella
regler än vad konventionen anger. Det är upp till länderna själva att
besluta hur de vill genomföra konventionen.
Konventionen om tobakskontroll omfattar 38 artiklar som
huvudsakligen innebär strategier för att minska efterfrågan på och
tillgången till tobak. Sverige anslöt sig till ramkonventionen år 2005
och har därmed förbundit sig att genomföra överenskommelserna i
konventionen.
För alla länder som anslutit sig till konventionen anordnas regelbundet
återkommande konferenser, så kallade partskonferenser. De har
formen av arbetsforum i vilka staterna diskuterar frågor om
konventionens framtid och utveckling.
Dopning
Sverige har ratificerat (anslutit sig till) Europarådets
antidopningskonvention, som syftar till att skapa förutsättningar för
antidopningsarbetet inom idrotten i partländerna.
Sverige har också ratificerat en internationell konvention mot dopning
inom idrotten i the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). UNESCO-konventionens viktigaste
beståndsdel är att staterna i sitt nationella antidopningsarbete åtar sig
att följa världsantidopningskodens principer.
Sverige är dessutom anslutet till det mellanstatliga avtalet International
Anti Doping Arrangement (IADA). IADA:s styrkommitté beslutar om
strategier och handlingsprogram och IADA deltar aktivt i utvecklingen
av World Anti-Doping Agency (WADA) och dess regelverk och
standarder.

Smittsamma sjukdomar i Sverige
Ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar är grundläggande för en
god folkhälsa. Målet för samhällets smittskydd är att tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma
sjukdomar. Smittskyddslagen omfattar alla sjukdomar som kan
överföras till eller mellan människor och som inte endast är ett ringa
hot mot människors hälsa.
Princip för smittskyddet
Smittskyddet ska bygga på respekt för alla människors lika värde och
enskildas integritet. Smittskyddet får heller inte vara mer långtgående
än vad som är försvarligt med tanke på faran för människors hälsa. En
modern smittskyddslag måste tillgodose alla rimliga krav på
rättssäkerhet för enskilda, inbegripet avgränsningar av hur mycket
tvång som får tillgripas och under vilka villkor.
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 Smittskyddslag (2004:168) på riksdagens webbplats
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 Smittskyddsförordning (2004:255)
Effektiva åtgärder
De effektivaste åtgärderna mot smittspridning är dels insatser som
information om smittvägar och om hur man kan skydda sig, dels
medicinsk behandling för redan smittade personer, samt vaccination. I
ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige god. Spridningen
inom landet av allvarliga smittsamma sjukdomar mellan människor är
begränsad.
Landstinget och smittskyddsläkare ansvarar för smittskyddet till
människor
Enligt smittskyddslagen har landstinget ansvar för att vidta
nödvändiga smittskyddsåtgärder inom landstinget för åtgärder som

riktar sig till människor. Smittskyddsläkaren har det övergripande
ansvaret för smittskyddet inom det område där han eller hon verkar.
Smittskyddsläkaren planerar, organiserar och leder smittskyddet samt
verkar för effektivitet, samordning och likformighet i arbetet.
De konkreta smittskyddsåtgärderna vidtas i första hand av
behandlande läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Det är
dessa som har direkt kontakt med patienten och ger information,
rådgivning och behandling.
Kommunerna, länsstyrelserna, Jordbruksverket och Livsmedelsverket
ansvarar för åtgärder som riktar sig mot djur och objekt.
Myndigheter med ansvar för smittskyddet
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell
nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt
smittskydd. Socialstyrelsen ansvarar för tillsyn och föreskrifter inom
smittskyddet och har även ansvaret för tillsynen över hälso- och
sjukvården.
	

 ▪	

 Om smittskydd på Socialstyrelsens webbplats
Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet är en nationell kunskapsmyndighet som följer
och analyserar utvecklingen av smittsamma sjukdomar samt bygger
upp och förmedlar kunskap till hälso- och sjukvården och andra
aktörer inom smittskyddsområdet. Myndigheten fördelar även medel
som är avsatta till förebyggande arbete mot hiv/aids. Inom
Socialstyrelsen finns Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids.
Stramarådet är ett rådgivande organ med uppgift att bistå
Smittskyddsinstitutet.
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Smittskyddsinstitutets webbplats
Stramas webbplats

Antibiotikaresistens
Antibiotika är läkemedel som används mot bakterier.
Antibiotikaresistens betyder att bakterierna har utvecklat
motståndskraft mot antibiotika, så att de inte längre har någon effekt.
Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika har blivit ett
mycket stort problem runt om i världen. Även om tecken finns på en
oroande utveckling också i Sverige uppfattas situationen fortfarande
som bättre än i många länder.
Vårdrelaterade sjukdomar
Vårdrelaterade sjukdomar är sjukdomar som uppstår i samband med
undersökning, vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller
tandvården. Patienter kan ha ett flertal kontakter med olika kliniker
och vårdpersonal. Detta ökar risken för att smittsamma sjukdomar
sprids mellan patienter och vårdande personal.
För att även i framtiden kunna använda antibiotika som effektiva
läkemedel för behandling av bakterieinfektioner hos människor och
djur krävs ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens. I Sverige
finns en strategi som riksdagen antagit, för ett samordnat arbete mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar sedan 2006.
Strategin framhåller att kommuner och landsting har en särskilt viktig
roll i arbetet för en god hygienisk standard och en rationell användning
av antibiotika. Som stöd för deras arbete har kraven på en god
hygienisk standard i hälso- och sjukvården samt tandvården
förtydligats. En annan viktig del i strategin är det internationella
samarbetet.
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Prop. 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

Influensaberedskap
Arbetet med att bygga upp en beredskap för en eventuell
influensapandemi pågår både nationellt, inom EU och på internationell
nivån. En pandemi är en världsomspännande epidemi.
Nationell beredskap
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell
handlingsplan för beredskap mot en eventuell influensapandemi.
Handlingsplanen är inriktad på hur nationella myndigheter kan stödja
hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet med att minska
effekterna av en influensapandemi. Handlingsplanen belyser vilka
speciella insatser som behöver genomföras vid en pandemi.
Förutsättningarna för beredskapsplaneringen för influensa förändras
hela tiden, därför uppdateras planen årligen eller efter behov.
Vaccin mot influensan
För den vanliga, årliga influensan är det enkelt att tillverka ett nytt
vaccin eftersom det viruset inte förändras så mycket från år till år. Det
finns ett etablerat tillvägagångssätt för tillverkningen. Vid en
influensapandemi är det inte möjligt att förutse vilka förändringar som
kommer att ske av det nya viruset. Ett vaccin mot det virus som
orsakar pandemin kan inte börja framställas förrän man vet hur viruset
ser ut. När man vet hur viruset ser ut tar det cirka 3-6 månader att ta
fram ett nytt vaccin.
Läkemedel vid influensa
Så kallade antivirala läkemedel kan korta sjukdomstiden om de tas i ett
tidigt skede och även till viss del förhindra följdsjukdomar. Detta kan

vara till hjälp för exempelvis riskutsatta grupper med kroniska
sjukdomar.
Sverige har ett beredskapslager av antivirala läkemedel som
Socialstyrelsen ansvarar för.
Hiv/aids
Allt fler människor lever med hivinfektion eller aids och antalet
personer som varje år smittas med hivinfektion ökar. I Sverige finns en
strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar sedan
2006. Det övergripande målet i hivstrategin är: Att begränsa
spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och
blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa infektioner för
samhället och för den enskilde.
För att uppnå målet innehåller strategin även tre delmål:
	

 1.	

	

 2.	


	

 3.	


Antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen
skett i Sverige ska halveras till år 2016.
Hivinfektion hos asylsökande och nyanlända
anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader och för
övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex
månader.
Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med
sjukdomen ska förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet
och i samhället i stort.

Smittsamma sjukdomsfrågor i EU
Smittsamma sjukdomar är gränsöverskridande och därmed ett globalt
problem. Arbetet inom EU har en central roll när det gäller att minska
utbredningen av smittsamma sjukdomar i världen.
EU:s smittskyddsmyndighet placerad i Sverige
EU:s myndighet för förebyggande och kontroll av sjukdomar,
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), är
placerad i Solna kommun.
I ECDC:s mandat ligger att identifiera, bedöma och informera om
befintliga och uppkommande risker för människors hälsa som följer av
smittsamma sjukdomar. Vid andra sjukdomsutbrott av okänt ursprung,
som kan spridas inom eller till gemenskapen, ska myndigheten ta egna
initiativ för att identifiera källan till sjukdomsutbrottet.
Vid utbrott som klart och tydligt inte orsakas av en smittsam sjukdom
ska ECDC endast handla på begäran av den berörda myndigheten i
medlemslandet.
	

 ▪	

 ECDC:s webbplats
EU-samarbete inom området hälsohot
Nätverket för övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar
Syftet med nätverket för övervakning och kontroll av smittsamma
sjukdomar, är att främja samarbete och samordning mellan
medlemsstaterna med bistånd av kommissionen. Gemenskapen ska på
så sätt bättre kunna förebygga och kontrollera de grupper av
smittsamma sjukdomar som finns angivna i ett beslut av
kommissionen:
	

 ▪	

 sjukdomar mot vilka det finns vaccin,
	

 ▪	

 sexuellt överförbara sjukdomar,

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


virushepatit,
sjukdomar orsakade av födoämnen,
sjukdomar som överförs via vatten eller miljön,
infektioner orsakade av sjukvården,
andra sjukdomar som överförs av ovanliga smittoämnen
(däribland Creutzfeldt-Jakobs sjukdom),
	

 ▪	

 sjukdomar som omfattas av internationella hälsostadgan (gula
febern, kolera och pest),
	

 ▪	

 andra sjukdomar (rabies, fläcktyfus, blödarfebrar, malaria och
alla övriga allvarliga, ännu ej klassificerade epidemiska
sjukdomar osv.)
Arbetet i nätverket regleras bland annat av en nätverkskommitté i
vilken kommissionen, EU-medlemsländer och EFTA-länderna är
representerade.
	

 ▪	

 Beslut om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning
och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen nr
2119/98/EG
Hälsosäkerhetskommittén
Det finns en särskild samarbetsgsgrupp inom kommissionen för att
stärka EU:s beredskap mot olika hälsohot, den så kallade
hälsosäkerhetskommittén. I arbetet ingår smittskyddsfrågor och
pandemiberedskapsfrågor.
Gruppen har i uppdrag att utbyta information om hot mot folkhälsan
och dela med sig av information och erfarenheter om beredskapsplaner
samt olika krishanteringsstrategier.
Hälsosäkerhetskommitténs mandat omfattar kemiska och biologiska
hot samt beredskap för en influensapandemi. Gruppens mandat utgår
från rådsslutsatser tagna av EU:s hälsoministrar 2001.

Hälsosäkerhetskommittén spelade en viktig roll för EU samarbetet
under influensapandemin 2009.
	

 ▪	

 EU:s arbete mot folkhälsohot på EU-kommissionens webbplats
EU-samarbete om antibiotikaresistens
Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har identifierat
antibiotikaresistens som ett av de allvarligaste hälsohoten inom EU.
Utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett
allvarligt hälsohot både inom Sverige och globalt. Regeringen har
därför prioriterat arbetet med att motverka den negativa utvecklingen
antibiotikaresistens.
Under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 var frågan om
utveckling av nya verksamma antibiotika en av de högst prioriterade
frågorna på hälso- och sjukvårdsområdet. Det svenska
ordförandeskapet anordnade expertkonferensen Innovative Incentives
for Effective Antibacterials. Mötet utgjorde ett viktigt steg i en process
för att utveckla nya, effektiva antibakteriella läkemedel.
Mötet var också en viktig del i framtagandet av de rådsslutsatser som
beslutades av EPSCO-rådet under det svenska ordförandeskapet. I
slutsatserna uppmanas medlemsstaterna och kommissionen bland
annat att se över och överväga olika möjligheter att stärka
incitamenten att bedriva forskning och utveckling av nya effektiva
antibiotika.
Vidare uppmanades kommissionen att utarbeta en övergripande
handlingsplan med konkreta förslag till incitament för att utveckla nya
effektiva antibiotika. Handlingsplanen ska presenteras i slutet av 2011.
	

 ▪	

 Rådsslutsatser för att utveckla nya effektiva antibiotika (2009/
C 302/05)

EU:s samarbetet inom hiv/aids
Sverige deltar i kommissionens arbetsgrupp "HIV/AIDS think tank",
som bland annat fungerar som ett stöd för att genomföra
kommissionens meddelande om arbetet mot hiv/aids inom EU samt i
de omgivande länderna.
2007 antog ministerrådet EPSCO rådsslutsatser om hiv/aids.
Slutsatserna lyfter bland annat fram situationen i EU:s grannländer,
behovet av att samarbeta med det civila samhället och betydelsen av
fortsatt forskning.
År 2004 antog ansvariga ministrar från EU:s medlemsstater en
deklaration som ligger till grund för EU:s samarbete för att bekämpa
hiv/aids. Deklarationen är ett europeiskt ramverk för de åtaganden som
världens länder gjorde i FN-deklarationen.
Det internationella samarbetet spelar en central roll för att minska
utbredningen av smittsamma sjukdomar i världen.
WHO:s hälsoreglemente införlivat i svensk lagstiftning
Världshälsoorganisationen (WHO) är Förenta Nationernas (FN:s)
fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och
samordna internationellt hälsoarbete. WHO ska stödja
medlemsländernas regeringar i att genomföra bästa möjliga hälso- och
sjukvårdspolitik.
Inom Världshälsoorganisationen (WHO) finns sedan 2007 ett
internationellt hälsoreglemente (IHR 2005). Syftet med det är att
skydda människors hälsa mot internationella hälsohot.
Regelverket innebär en skyldighet för medlemsländerna att utvärdera
sin förmåga att hantera internationella hot mot människors hälsa och
att rapportera till WHO alla hälsohot som kan utgöra ett internationellt

hot mot människors hälsa. Samtidigt ska de åtgärder stater vidtar inte
utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad
som är motiverat av hälsoskäl.
I Sverige har reglementet införts i svensk författning genom lagen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
	

 ▪	

 Internationellt hälsoreglemente (eng) på WHO:s webbplats
	

 ▪	

 Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa på riksdagens webbplats
Internationellt samarbete om antibiotikaresistens
Utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett
allvarligt hälsohot både inom Sverige och globalt. Regeringen har
därför prioriterat arbetet för att förebygga antibiotikaresistens.
I detta arbete ingår såväl policyarbete som uppbyggnad av strukturer
och institutioner samt samarbete kring forskning och praktiska
åtgärder inom hälso- och sjukvården. Ytterligare komponenter är
bilaterala och regionala samverkansprojekt samt insatser inom ramen
för bistånd och aktörssamverkan. Regeringen har tecknat bilaterala
avtal med Indien och Kina där frågan om utvecklingen av
antibiotikaresistens är en viktig del.
WHO ägnade World Health Day den 7 april 2011 åt
antibiotikaresistens. Inför mötet tog WHO fram ett kunskapsunderlag
som alla medlemsstater kunde använda för att uppmärksamma frågan i
respektive land. Sverige har sedan tidigare prioriterat
antibiotikaresistens i sin WHO-strategi och deltog aktivt i Genève den
7 april. Strategin kommer att följas upp med en konkret handlingsplan.
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Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
Socialminister
Ansvarigt departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet, 25 november 2013
Sverige deltar i finansieringsdialog med WHO
Den 25-26 november äger det andra och avslutande mötet inom ramen
för Världshälsoorganisationens (WHO) finansieringsdialog rum i
Genève. Genom dialogen, som pågått mellan juni och november,
förväntas tillgängliga resurser bättre matchas mot de mål och resultat
som fastställts i organisationens budget för 2014-2015.
	

▪	

Sverige deltar i finansieringsdialog med WHO
Socialdepartementet, 21 november 2013
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälsooch sjukvården
En nationell samordnare ska göra en analys av hur hälso- och
sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer
ändamålsenligt och effektivt sätt. Mot bakgrund av analysen ska
samordnaren initiera samarbeten med berörda aktörer och i dialog med
dem ge förslag på åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för att
säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används
på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälso- och sjukvårdens effektivitet.
	

 ▪	

 Dir. 2013:104 En nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Socialdepartementet, 19 november 2013
Hälsodelegation besökte Saudiarabien
Statssekreterare Lena Furmark genomförde 17-18 november ett besök
i Saudiarabien tillsammans med en hälsodelegation med representanter
från Smittskyddsinstitutet, Business Sweden, Swecare och 16 företag.
Möten genomfördes med hälsoministeriet, det saudiska
läkemedelsverket och andra aktörer inom saudisk sjuk- och hälsovård.
Det finns ett samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien inom
hälso- och sjukvårdsområdet sedan 2011.
Socialdepartementet, 18 november 2013
Förslag till motpart i mål om ny legitimation enligt
patientsäkerhetslagen
Regeringen föreslår att Inspektionen för vård och omsorg ska vara
motpart till yrkesutövare som överklagat Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation
eller behörighet att förskriva läkemedel efter att legitimationen har
återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
	

 ▪	

 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt
patientsäkerhetslagen
Socialdepartementet, 5 november 2013
Socialstyrelsen övertar uppdrag att administrera läkares
specialistkompetenskurser
Läkares specialistkompetenskurser som är bekostade av allmänna
medel har på uppdrag av regeringen anordnats av Institutet för
professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Regeringen har
beslutat överföra uppdraget till Socialstyrelsen. I en proposition
föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att göra överföringen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
	

 ▪	

 Prop. 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för
tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning

Mål och prioriteringar för hälso- och sjukvård
Regeringens mål utgår från att hälso- och sjukvården ska ge patienten
ett mervärde i form av ökad hälsa. Hälso- och sjukvården ska bedrivas
så effektivt och med så gott resultat för patienterna att den får ett högt
förtroende bland allmänheten.
Hälso- och sjukvården ska vara hälsofrämjande genom att arbeta för
att förebygga ohälsa. Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad,
tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.
Detta vill regeringen
Arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet ska särskilt inriktas på att
	

 ▪	

	

 ▪	


säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad
säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en
mångfald av vårdgivare
	

 ▪	

 säkerställa att patienterna ges möjlighet till delaktighet och
självbestämmande
	

 ▪	

 skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdens resultat
följs upp på ett öppet och jämförbart sätt
	

 ▪	

 tillvarata kunskap och erfarenheter för att systematiskt förbättra
hälso- och sjukvården.
Det statliga tandvårdsstödet ska
	

 ▪	

	

 ▪	


stimulera den vuxna befolkningen till regelbundna
tandvårdsbesök i förebyggande syfte
möjliggöra att patienterna med de största tandvårdsbehoven får
en kostnadseffektiv vård efter vars och ens behov och till en
rimlig kostnad.

Prioriteringar 2013
Tillgänglighet och valfrihet
Regeringen arbetar för att säkerställa en god tillgänglighet och
valfrihet bland en mångfald av vårdgivare. För att korta tiden mellan
första kontakt med vården och inledd behandling har regeringen slutit
en ny och skärpt överenskommelse med Sveriges Kommuner och
Landsting för 2013 som bygger på en prestationsbaserad
ersättningsmodell. Den ska stimulera landstingen att erbjuda patienter
snabbare tillgång till vård i enlighet med vårdgarantin och eliminera
vårdköerna.
Landsting som åtar sig att bedriva utvecklingsarbete för att stärka
patientens ställning genom ett utvecklat vårdval kan ta del av ett
tidsbegränsat stimulansbidrag.
En nationell vårdvalssamordnare har fått uppdraget att stimulera
utvecklingen av vårdvalet. En viktig del av uppdraget är att bidra till
en utveckling av vårdvalet inom den öppna specialistvården.
Vårdvalssamordnaren har också fått i uppdrag ta fram en etisk
plattform avseende öppenhet om kvalitet, anställningsvillkor och
ekonomi hos vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering.
Arbetet ska ske i bred dialog med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), de branschorganisationer som organiserar de privata
vårdgivarna samt fackliga organisationer.
Nationell eHälsa
Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som
helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Begreppet
eHälsa omfattar all användning av informations- och
kommunikationsteknologi inom vård och omsorg.

De insatser som pågår inom ramen för Nationell eHälsa har stor
betydelse för många andra satsningar som regeringen gör, exempelvis
den nationella läkemedelsstrategin och satsningen på de mest sjuka
äldre. En gemensam fråga för dessa tre satsningar är behovet av att alla
förskrivare har tillgång till ett elektroniskt beslutsstöd som automatiskt
varnar för en olämplig eller farlig mix av olika läkemedel för att
undvika felmedicinering.
Personligt hälsokonto
Patienter och medborgare bör få elektronisk tillgång till sin
vårdinformation och ett verktyg som underlättar för den enskilde att
engagera sig i sin egen hälsa och hälsoutveckling.
Regeringen har tagit initiativ till att utveckla ett personligt hälsokonto
på Internet. Det innebär att den enskilde har samlad tillgång till
information och andra tjänster som rör dennes hälsa. En första version
av det personliga hälsokontot ska presenteras 2013, med planering för
ett fullt utbyggt system under 2014.
Patientsäkerhet
Varje år skadas patienter, eller riskerar att skadas, i hälso- och
sjukvården. Det finns en patientsäkerhetslag vars syfte är att skapa en
säkrare vård och minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror
på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått
misstag. Staten och SKL har i en överenskommelse med skärpta krav
för 2013 enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell som bygger
på ekonomiska incitament för patientsäkerhetsarbete i landstingen.
Stärka patientens ställning
Regeringen vill stärka patientens ställning i vården och förbättra
förutsättningarna för en god och jämlik vård. Regeringen har tillsatt en

utredning som ska lämna förslag på hur patientens ställning inom och
inflytande över hälso- och sjukvården ytterligare kan stärkas.
Utredaren ska lämna förslag till en patientlag som samlar
bestämmelser av betydelse för patientens ställning. I uppdraget ingår
att föreslå hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, hur patientens
valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare samt hur stöd, råd och
information till patienten kan stärkas.
Utredningen ska lämna ett huvudbetänkande med förslag till patientlag
i januari 2013 och slutredovisa i juni 2013.
Psykisk ohälsa
Regeringen vill förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och
omsorgen för personer med psykisk ohälsa. I en handlingsplan lyfter
regeringen fram ett antal strategiskt prioriterade områden och insatser
som utgör grunden för regeringens satsning 2012-2016. Satsningen
fokuserar på barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk
ohälsa samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik.
Regeringen har inrättat en särskild samordningsfunktion på
Socialdepartementet som ska stödja arbetet med regeringens
handlingsplan för riktade insatser inom området.
Sammanhållen vård för äldre
Regeringen förstärker under mandatperioden insatserna för att
förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Regeringen har
en överenskommelse för 2013 med SKL. Pengarna för olika aktiviteter
fördelas efter prestation. Målet är att ansvariga för omsorg och vård i
form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård ska
samverka bättre kring de sjuka äldre.

Läkemedel
Regeringen har tagit fram och fattat beslut om en nationell
läkemedelsstrategi. Den ska användas som ett verktyg för att göra
läkemedelsanvändningen mer effektiv och patientsäker. För 2013 finns
en ny handlingsplan och arbetet med att implementera strategin
fortsätter.
Under 2013 fortsätter den översyn av frågor som rör prissättning,
tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och
apoteksområdet som regeringen uppdragit åt Läkemedels- och
apoteksutredningen att genomföra.
I november 2012 överlämnade utredningen sina förslag i fråga om
prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens,
hanteringen av generiska läkemedel och leverans- och
tillhandahållande skyldigheten för läkemedel. Under 2013 kommer
utredningen lämna förslag även beträffande bland annat
läkemedelsförsäkringen, maskinell dosdispensering och handeln med
läkemedel för djur.
Nationella kvalitetsregister
Regeringen genomför en långsiktig satsning för att utveckling och
finansiering av de nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg
under åren 2012-2016. Satsningen, som sker genom en
överenskommelse mellan staten och SKL, syftar till att förbättra
medicinska resultat för den enskilda patienten och att effektivisera
sjukvården.
Budget
Inom ramen för hälso- och sjukvårdspolitiken används cirka 32,8
miljarder kronor för statliga insatser under 2013. Där inkluderas inte
medel till myndigheters förvaltningskostnader eller generella
statsbidrag till landstingen.
I budgetpropositionen för 2013 finns alla förslag inom hälso- och
sjukvårsområdet under utgiftsområde 9.
	

 ▪	

 Budgetpropositionen för 2013

Insatser inom hälso- och sjukvård

Insatser inom hälso- och sjukvård

	

 	


Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som
regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2010. Det senaste ligger
överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser
just nu.
	

 	

Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är
nationella riktlinjer en metod? (oktober)
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av
Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i
granskningsrapporten Mer patientperspektiv i vården - är
nationella riktlinjer en metod? (RiR 2013:4). Vidare redovisar
regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av
rapporten.
	

 	

Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.
(oktober)
Promemorian innehåller överväganden av frågor kring
säkerheten på sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård.
	

 	

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
(oktober)
I budgetpropositionen för 2014 har regeringen gjort
bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
bör byta namn till E-hälsomyndigheten. Därför föreslår
regeringen i denna proposition lagändringar som innebär att
hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.
	

 	

Ny handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin 2014
(oktober)
Högnivågruppen för den nationella läkemedelsstrategin har
antagit en ny handlingsplan för 2014. Gruppen tog även beslut

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Budget 2014
Tillgänglighet och valfrihet
Har inte undermenyer
Jämlik vård
Har inte undermenyer
Patientsäkerhet
Har inte undermenyer
Patientmakt
Utveckling och kvalitet
E-hälsa
Har inte undermenyer
Framtidens vård och omsorg
Myndighetsöversyn
Har inte undermenyer
Världshälsoförsamlingens årsmöte
Har inte undermenyer
Överenskommelser mellan staten och SKL
Psykisk ohälsa - PRIO
Har inte undermenyer
Cancervård
Har inte undermenyer
Donation och transplantation
Har inte undermenyer
Könsbyte
De mest sjuka äldre
Har inte undermenyer
Vård till personer utan tillstånd
Läkemedel och apotek
Har inte undermenyer
Tandvård
Dialog om hälso- och sjukvård
Insatser 2006-2010

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


om att tillföra fyra nya prioriterade aktiviteter i
handlingsplanen för 2014.
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
(september)
Promemorian innehåller förslag för att i svensk rätt genomföra
de skyldigheter som följer av kommissionens
genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om
informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av
mänskliga organ avsedda för transplantation
Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på
laga kraft av beslut om sanktionsavgifter (september)
En överenskommelse har tecknats mellan regeringen och
Läkemedelsindustriföreningen om att utveckla den svenska
takprismodellen för äldre läkemedel.
En översyn av läkemedelslagen (juli)
Departementspromemorian lämnar förslag till en lagteknisk
översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande
lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra
regelverket mer överskådligt och tydligt.
Kvalitetsregister ger bättre resultat i vården
Att använda kvalitetsregister för att förbättra såväl kvalitet som
kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården var temat för
Socialdepartementets konferens den 21-22 maj. Drygt 150
deltagare från ett 20-tal länder samlades i Stockholm för
diskutera nyttan med kvalitetsregister ur olika infallsvinklar.
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och
sjukvården och socialtjänsten (maj)
I en proposition föreslår regeringen ändringar i några lagar som
rör behörighet personal i hälso- och sjukvården och

	

 	


socialtjänsten. Fysioterapeut föreslås bli ny benämning för
yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel.
Rätt till ersättning för vård i annat EU-land (april)
Det så kallade patientrörlighetsdirektivet handlar om patienters
rätt till ersättning för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel
och medicintekniska produkter i andra EU-länder. I en
proposition ges förslag på hur direktivet ska regleras i svensk
lag.

	

 	


Säkerhetsövervakning av läkemedel (april)
I en proposition lämnar regeringen förslag för att åstadkomma
gemensamma EU-regler för säkerhetsövervakning av
läkemedel.
Regeringen inför apoteksstöd i glesbygd (mars)
Regeringen inrättar ett särskilt stöd för glesbygdsapotek. Målet
med statsbidraget är att upprätthålla en god
läkemedelsförsörjning i hela landet.

	

 	


Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
(mars)
I promemoria föreslår regeringen att den personkrets som kan
bli föremål för katastrofmedicin som en del av svenska insatser
i utlandet, ändras från att avse personer med hemvist i Sverige
till personer med anknytning till Sverige.
Utredning om donations- och transplantationsfrågor (februari)
Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska göra en
översyn av donations- och transplantationsfrågor. Syftet är att
skapa möjlighet för ett ökat antal donatorer och tillgängliga
organ.
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om
kosmetiska produkter (februari)
I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i miljöbalkens

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


bestämmelser om straff med anledning av en ny EU-förordning
om kosmetiska produkter. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 11 juli 2013.
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd (februari)
Regeringen föreslår en ny lag som reglerar landstingens
skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan
tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
Kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet avskaffas
(februari)
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kravet på sterilisering
och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför
ändring av könstillhörighet avskaffas.
Värdlandsavtal för hälsa och socialt välbefinnande (februari)
Regeringen föreslår i en proposition att ett avtal godkänns om
inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens
partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS).
Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (februari)
Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av
Inspektionen för vård och omsorg (februari)
I en lagrådsremiss föreslås främst ytterligare
övergångsbestämmelser till vissa av de lagändringar som redan
beslutats med anledning av inrättandet av den nya myndigheten
Inspektionen för vård och omsorg.
Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster (januari)
Fysioterapeut föreslås bli ny benämning på sjukgymnasternas
yrkeskår och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen.
Yrkesbeteckningen föreslås i en promemoria vara legitimerad
fysioterapeut.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Överenskommelser med SKL 2013
Staten har slutit följande överenskommelser med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) inom hälso- och
sjukvårdsområdet som gäller för 2013.
Strategin för en god och mer jämlik vård 2012-16 (december
2012)
I Strategin för en god och mer jämlik vård 2012-16 presenterar
regeringen sitt samlade arbete för ökad jämlikhet i vården.
Regeringen redovisar sin värdegrund och strategi samt
fokusområden för arbetet.
Ny handlingsplan för nationell läkemedelsstrategi (november
2012)
I handlingsplanen för 2013 kommer arbetet främst att fokusera
på att genomföra de aktiviteter som beslutades i 2011-års
handlingsplan. Nya aktiviteter har tillkommit som framför allt
berör apotekens verksamhet och läkemedelsutbildning för
läkare.
Uppdrag att lämna förslag till en ny hälso- och sjukvårdslag
(november 2012)
Utredaren får i uppdrag att lämna förslag till en ny lag om
hälso- och sjukvårdens organisation som ersätter hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).
Skydd mot förfalskade läkemedel (november 2012)
Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt
upprätta gemenskapsregler för humanläkemedel för att
förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga
försörjningskedjan.
Ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(oktober 2012)

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


För att stärka tillsynen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst har regeringen tagit initiativ till en ny myndighet
för tillsyn. Inspektionen för vård och omsorg bildas den 1 juni
2013 genom att tillsyns- och tillståndsverksamheter hos
Socialstyrelsen förs över till den nya myndigheten.
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd (september 2012)
Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra
förslagen i överenskommelsen mellan regeringen och
Miljöpartiet de gröna.
Budget 2013
Regeringen föreslår att ett fullt utbyggt personligt hälsokonto
ska finnas tillgängligt under 2014. Regeringen föreslår en
förstärkning av tillsynen av hälso- och sjukvården och
socialtjänsten med sammanlagt 175 miljoner kronor 2013.
Dessutom planerar regeringen att inrätta ett särskilt stöd för
glesbygdsapotek.
Indexreglering av högkostnadsskydd inom vården (maj 2012)
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att högkostnadsskyddet
för besök inom den öppna hälso- och sjukvården samt
läkemedel indexregleras genom att fastställas till en viss andel
av prisbasbeloppet.
Förslag om ändrad könstillhörighet (april 2012)
Regeringen föreslår i en proposition ändringar i lagen om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Ändringarna
innebär bland annat att den som ansöker om fastställelse av
ändrad könstillhörighet inte längre måste vara svensk
medborgare och ogift.
Rätt till ersättning för vård i annat EU-land (mars 2012)
Det så kallade patientrörlighetsdirektivet handlar om patienters

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


rätt till ersättning för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel
och medicintekniska produkter i andra EU-länder. I en
departementsskrivelse ges förslag på hur direktivet ska regleras
i svensk lag.
Specialist i allmänmedicin - yrkeskvalifikation för läkare i
allmänpraktik (mars 2012)
Regeringen föreslår i en proposition att bestämmelsen om
kompetens som Europaläkare upphävs och att avskaffa
möjligheten att ansöka om kompetensbevis som
allmänpraktiserande läkare (Europaläkare). Regeringen
kommer att anmäla en ny svensk titel för allmänpraktiserande
läkare till kommissionen och den föreslås bli specialist i
allmänmedicin.
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och
kanyler (mars 2012)
Regeringen föreslår i en proposition att kravet på tillstånd för
införsel av sprutor och kanyler för handel med produkterna
upphävs och ersätts med krav på anmälan för försäljning inom
Sverige.
Lagförslag om organhantering (mars 2012)
Regeringen föreslår i en proposition en ny lag om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.
Dagmaröverenskommelsen 2012 (mars 2012)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
slutit en överenskommelse om vissa ersättningar till
utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
Förslag ska omfatta misstänkta läkemedelsbiverkningar och
medicineringsfel (februari 2012)
Propositionen innehåller förslag till ändring av de
gemensamma EU-reglerna om biverkningsrapportering av

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


läkemedel till att även omfatta misstänkta biverkningar och
medicineringsfel.
Lagrådsremiss om organdonation (februari 2012)
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny lag om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Den
föreslagna lagen innehåller bestämmelser om kvalitets- och
säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för
transplantation och syftet med lagen är att skydda människors
hälsa.
Överenskommelse om fortsatta insatser för att främja en mer
jämlik hälso- och sjukvård (december 2011)
I överenskommelsen ingår, som en av åtta insatser, ett flerårigt
pilotarbete för att öka jämlikhet i första linjens vård inom
resurssvaga områden. Staten och Sveriges Kommuner och
Landsting har den 16 juni 2011 träffat en överenskommelse om
insatser gällande en mer jämlik hälso- och sjukvård.
Överenskommelse om förbättringar inom den psykiatriska
heldygnsvården (december 2011)
Regeringen och SKL har enats om att arbeta för att stödja ett
metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska
heldygnsvården.
Överenskommelse för 2012 för stärka patientsäkerheten
(december 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat
en överenskommelse att fortsätta arbetet med att stärka
patientsäkerheten under 2012.
Överenskommelse för att främja jämlik hälso- och sjukvård
(december 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat
en överenskommelse för 2012 om fortsatta insatser för att

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


främja en mer jämlik hälso- och sjukvård.
Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de
mest sjuka äldre (december 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
träffat en överenskommelse för 2012 om utveckling av vården
och omsorgen om de mest sjuka äldre. Under nästa år avsätts
1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten. Medlen är
huvudsakligen prestationsbaserade.
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (december 2011)
Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en
översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir.
2008:93). Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska
förlängas till den 30 mars 2012.
Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle
inom vård och omsorg (november 2011)
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av
Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Rätt information vid
rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan?
(RiR 2011:19).
Överenskommelse för att stärka cancervården (november 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
inom ramen för den nationella cancerstrategin fattat beslut om
en ny överenskommelse för 2012.
Överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla
kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende
(oktober 2011)
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


(SKL) har enats om en satsning för att utveckla och samordna
insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.
Överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med
hjälp av de Nationella kvalitetsregistren (oktober 2011)
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting
har enats om en satsning på utvecklingsinsatser för psykiatrin
med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren.
Överenskommelsen ingås inom ramen för regeringens satsning
på psykiatri och psykisk hälsa.
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller
funktionsnedsättningar (oktober 2011)
Regeringen föreslår nya stöd i en proposition om tandvård. Det
ena förslaget gäller patientgrupper som behöver förebyggande
tandvård och ofta behöver gå till tandläkaren. Det andra stödet
gäller personer med stora behov av tandvård på grund av en
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Förslagen ingår i
tredje steget av tandvårdsreformen.
Nationella Kvalitetsregister - ett verktyg för patienten (oktober
2011)
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
tecknat en överenskommelse om utvecklingen och
finansieringen av nationella kvalitetsregistren för vård och
omsorg under åren 2012-2016.
Förslag i budgetpropositionen för hälso- och sjukvård 2012
(september 2011)
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på att utveckla de
nationella kvalitetsregistren. Satsningen syftar till att förbättra
medicinska resultat för den enskilda patienten och att
effektivisera sjukvården. Regeringen vill förstärka patientens
valmöjligheter inom den specialiserade vården. Ambitionen är

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


att utöka de så kallade valfrihetssystemen, de system där man
låter patienten välja vem man vill bli behandlad av, till att gälla
andra vårdområden utöver primärvården.
Ny strategi för bättre läkemedelsanvändning (september 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
fattat beslut om en nationell läkemedelsstrategi. Den nationella
läkemedelsstrategin är ett verktyg för att göra
läkemedelsanvändningen mer effektiv och patientsäker. Den
ska också underlätta för alla aktörer att arbeta mot samma mål
och mot visionen "Rätt läkemedelsanvändning till nytta för
patient och samhälle".
Översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård,
läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. (juni 2011)
En särskild utredare ska se över avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m.
Syftet är att åstadkomma en struktur för avgifter och
högkostnadsskydd som långsiktigt bidrar till att utveckla
kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen.
Ny överenskommelse för barns och ungas psykiska hälsa (juni
2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats
om en ny överenskommelse för barns och ungas psykiska
hälsa. Överenskommelsen bygger på det arbete som sedan
2009 gjorts inom projektet Modellområden, psykisk hälsa barn
och unga.
Överenskommelse om läkemedelsförmånerna 2011 (juni 2011)
Staten och SKL har träffat följande överenskommelse kring
formerna för statens ersättning till landstingen avseende
kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2011.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Överenskommelse för en mer jämlik hälso- och sjukvård (juni
2011)
För att få en mer jämlik vård med hjälp av bland annat öppna
jämförelser ingår regeringen denna överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med satsningen är
att bidra till ökat nyttiggörande av öppna jämförelser inom
hälso- och sjukvården och därmed bidra till en mer jämlik vård
av högre kvalitet och effektivitet.
Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och
marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet
(juni 2011)
En särskild utredare ska göra en översyn av vissa frågor som
rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar
inom läkemedels- och apoteksområdet. Utredaren ges ett
tilläggsuppdrag (september) att göra en översyn av
prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens
och vissa övriga frågor.
Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning
(mars 2011)
En särskild utredare ska föreslå hur patientens ställning inom
och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En
utgångspunkt för utredarens arbete ska vara att förbättra
förutsättningarna för en god och jämlik vård.
Godkännande av en överenskommelse om insatser inom ramen
för den nationella cancerstrategin 2011 (januari 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat
en överenskommelse om att, inom ramen för den nationella
cancerstrategin, genomföra vissa insatser på cancerområdet.
Syftet med överenskommelsen är att genom riktade satsningar
genomföra insatser som huvudsakligen presenterats i
betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


2009:11).
Godkännande av Dagmaröverenskommelsen 2011 (januari
2011)
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting
har träffat en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om vissa ersättningar till
utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården den så kallade
Dagmaröverenskommelsen 2011.
Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och
omsorgssystemet (januari 2011)
En särskild utredare ska se över hur staten, genom sina
myndigheter, ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart
vård- och omsorgssystem, med fokus på hälsofrämjande och
förebyggande insatser i syfte att främja hälsa och minska
ohälsa och framtida vårdbehov samt för att åstadkomma en
jämlik vård och omsorg i hela landet. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 15 april 2012.
Överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (december
2010)
Överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (december
2010).
Prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen (december
2010)
Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa
svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi och om

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr
726/2004.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (december 2010)
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
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patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
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Budget för hälso- och sjukvård 2014
Regeringen föreslår en utvecklad prissättningsmodell för läkemedel i
syfte att sänka priserna för läkemedel och främja god tillgång till
kostnadseffektiva läkemedel samt stimulera forskning och innovation.
För att förbättra vården för personer med långvariga eller kroniska
sjukdomar avser regeringen satsa 150 miljoner kronor under
2014-2015.
Regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har kommit
överens om att utveckla prissättningsmodellen för äldre läkemedel
(över 15 år). Överenskommelsen innebär ett åtagande från den
forskande läkemedelsindustrin att sänka sina priser för äldre läkemedel
från januari 2014. En utvecklad prismodell för äldre läkemedel införs
med reglerande föreskrifter från 2015.
I filmen kommenterar socialminister Göran Hägglund
budgetsatsningarna.
Mer aktiv roll vid prissättningen av läkemedel
Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV), som prissätter läkemedel, ska
dessutom ges en mer aktiv roll i sitt arbete med att utveckla den
värdebaserade prissättningen, i syfte att åstadkomma en ökad
kostnadseffektivitet. Att prissätta enligt värdebaserad prissättning
innebär att läkemedel prissätts utifrån det värde de bidrar med till
patienter, hälso- och sjukvård och samhället.
Syftet är att säkerställa att priserna på läkemedel är kostnadseffektiva
hela läkemedlets livscykel i kombination med fortsatt god tillgång till
nya effektiva läkemedel. Regeringen bedömer att dessa insatser leder
till besparingar på 470 miljoner kronor 2014 och 740 miljoner kronor
2015.

Förslaget om en ny prissättningsmodell ska också kompletteras med
åtgärder som syftar till att dels främja god tillgång till
kostnadseffektiva läkemedel, dels stimulera forskning och innovation.
Förstärkt satsning på ordnat införande av läkemedel och strukturerad
uppföljning
Regeringen vill verka för ökad kvalitet i uppföljningen och
användningen av läkemedel. En tidig introduktion av läkemedel
förutsätter att det finns goda möjligheter att följa behandlingseffekt,
biverkningar och kostnadsutveckling. Regeringen fortsätter nu
satsningar på bättre läkemedelsstatistik för att göra det möjligt.
Ett ordnat införande av nya och innovativa läkemedel är ett viktigt steg
för att ge patienter tidigare tillgång till effektiva
behandlingsmöjligheter och för att säkerställa en god vård på lika
villkor över landet.
Stimulera nya samarbetsformer mellan sjukvården och
läkemedelsindustrin
Regeringen satsar 40 miljoner kronor per år från och med 2015 för att
stimulera nya samarbetsformer mellan sjukvården och
läkemedelsindustrin kring introduktion och uppföljning av nya och
innovativa läkemedel.
Regeringen föreslår att Läkemedelsverket och den nya
E-hälsomyndigheten tillförs 10 miljoner kronor vardera per år från och
med 2014 för att fungera som nationella nav i arbetet med ordnat
införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel.
Medel kommer att fördelas till arbetet med ett ordnat införande i
landstingen och vid myndigheterna från och med år 2015 samt tilldelas

nya E-hälsomyndigheten samt Läkemedelsverket för deras arbete från
och med 2014.

150 miljoner kronor per år 2016 och 2017, samt 50 miljoner kronor
per år från och med 2018.

Säker förskrivning till barn
Regeringen avser att satsa 5 miljoner kronor 2014 och 10 miljoner
kronor 2015 för att stödja den utveckling som pågår inom hälso- och
sjukvården med att förbättra läkemedelsbehandlingen för barn genom
samlad, strukturerad information som bygger på bästa tillgängliga
kunskap. Satsningen syftar till att öka patientsäkerheten.

Genom en särskild satsning avser regeringen också att utveckla
patientmedverkan inom kvalitetsregister för kroniska eller långvariga
sjukdomar.

Förstärkt arbete mot antibiotikaresistens
Den nya Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för studier
för att utvärdera befintliga antibiotika ur nya vinklar för att undersöka
om ytterligare effekt kan erhållas ur dessa. Regeringen föreslår att
Folkhälsomyndigheten tillförs 5 miljoner kronor 2014. För åren
2015-2017 beräknas anslaget tillföras 15 miljoner kronor per år, varav
10 miljoner kronor är en permanent höjning av anslaget för att arbeta
mot antibiotikaresistens.
Även andra satsningar för att motverka ytterligare resistens mot
antibiotika är motiverade. För att intensifiera det nationella arbetet och
internationella arbetet inom området avser regeringen att tillföra
Socialstyrelsen 5 miljoner kronor per år från och med 2015.
Förbättrad vård till personer med kroniska och långvariga sjukdomar
Regeringen vill förbättra vården för personer med långvariga eller
kroniska sjukdomar och avser därför att ta fram en strategi och en
handlingsplan med insatser som kan stödja vården på kort och lång
sikt.
För 2014 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor tillförs satsningen.
Motsvarande satsningar beräknas uppgå till 100 miljoner kronor 2015,

Syftet är att visa inriktningen på hur vården kan utvecklas för att bli
mer effektiv, i högre grad involvera patienterna och öka deras tillgång
till information om sjukdomar och vård. Strategin syftar även till att
främja en mer ändamålsenlig organisering av vården.
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Regeringen arbetar för att säkerställa en god tillgänglighet och
valfrihet bland en mångfald av vårdgivare.
För att korta tiden mellan första kontakt med vården och inledd
behandling har regeringen slutit en ny och skärpt överenskommelse
med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 som bygger på en
prestationsbaserad ersättningsmodell.
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 Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för
att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård
2013
Tidsbegränsat stimulansbidrag
Den ska stimulera landstingen att erbjuda patienter snabbare tillgång
till vård i enlighet med vårdgarantin och korta vårdköerna.
Landsting som åtar sig att bedriva utvecklingsarbete för att stärka
patientens ställning genom ett utvecklat vårdval kan ta del av ett
tidsbegränsat stimulansbidrag.

Vårdvalssamordnare stimulerar utvecklingen av vårdvalet
En nationell vårdvalssamordnare har fått uppdraget att stimulera
utvecklingen av vårdvalet. En viktig del av uppdraget är att bidra till
en utveckling av vårdvalet inom den öppna specialistvården.
Vårdvalssamordnaren har även uppdraget att ta fram en etisk plattform
avseende öppenhet om kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi hos
vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering.
Arbetet ska ske i bred dialog med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), de branschorganisationer som organiserar de privata
vårdgivarna samt fackliga organisationer.

Regeringen presenterar strategi för ökad jämlikhet i vården
I Strategin för en god och mer jämlik vård 2012-16 presenterar
regeringen sitt samlade arbete för ökad jämlikhet i vården. Regeringen
redovisar sin värdegrund och strategi samt fokusområden för arbetet.
Regeringens strategi handlar om att synliggöra och undanröja samt
följa utvecklingen av omotiverade skillnader i resultat och bemötande
inom vården.
Regeringen vill följa utvecklingen, redovisa och synliggöra skillnader i
vården.
Särskilt prioriteras områden där det finns stora utmaningar som
tillgänglighet, ökat patientinflytande, hälsofrämjande och
förebyggande arbete, specialistkompetens, läkemedel samt
vårdområdena cancervård, vård vid hjärt- och kärlsjukdom, vård vid
psykisk ohälsa, vård vid missbruk och beroende samt tandvård.
Särskild vikt läggs vid skillnader i hälso- och sjukvården när det gäller
bemötande vid vård och behandling av olika grupper i befolkningen.
Värdegrund
Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att
alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den
solidariskt finansierade hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd
och den ska kännetecknas av jämlikhet och kvalitet. Vården, liksom
omsorgen, måste ta hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och
andliga behov och bemöta människor med respekt.
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 Strategi för en god och mer jämlik vård 2012-2016
Fokusområden
De fokusområden som regeringen arbetar med handlar om;
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Synliggörande och analys av skillnader i vård, behandling och
bemötande samt resultat
System, stödstrukturer och tjänster till vården och till enskilda
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Strategier och åtgärder inom särskilda områden
Stöd och stimulans till utveckling i vården
Samverkan och dialog med hälso- och sjukvårdens aktörer,
invånare och patienter.
I strategin redovisas också regeringens insatser för fokusområdena.
Definition av jämlik vård
Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas
på lika villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper,
bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning,
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Målet för hälso- och sjukvården, enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen.
Omotiverade skillnader i vården
Exempel på omotiverade skillnader i vården kan vara att människor
med psykisk ohälsa eller sjukdom ges en sämre vård för kroppsliga
sjukdomar än andra. Ett annat exempel är att lågutbildade äldre i högre
utsträckning behandlas med riskfyllda läkemedelskombinationer än de
med hög utbildningsnivå. Det finns också fall där tillgången till
specialiserad vård skiljer sig beroende på var man bor och att vissa
avancerade läkemedel i högre utsträckning ges till män än till kvinnor,
trots att de skulle ha samma nytta av dem.
Särskild satsning på jämlik vård
Under 2011 och 2012 gör regeringen en särskild satsning på jämlik
vård. Under perioden avsätts 15 miljoner kronor per år för särskilda
insatser.
Samverkan med vårdgivarna är en viktig framgångsfaktor. Regeringen
har tecknat flera överenskommelser med Sveriges Kommuner och
Landsting om stimulans och stöd till åtgärder inom hälso- och
sjukvårdens områden.

Ett exempel är Lärandeprojektet Vård på lika villkor. Projektet syftar
till att utveckla metoder och arbetssätt för en mer jämlik vård i första
linjens vård. Lärandeprojektet omfattar alla aspekter av första linjens
vård från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna
vårdprocesser till ledning och styrning. I projektet deltar nio enheter,
fokus är resurssvaga områden.
Utöver det genomför regeringen ett stort antal insatser för att öka
jämlikheten.
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 Godkännande av en överenskommelse om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2013
Systematiskt följa och synliggöra utvecklingen
Regeringens stöd till utveckling av Öppna jämförelser har lagt grunden
för att systematiskt följa och synliggöra utvecklingen av skillnader i
hälso- och sjukvården.
De uppgifterna har varit grund för regeringens beslut om att ta fram en
strategi för jämlik vård.
Socialstyrelsen fick 2011 uppdraget att beskriva vilka som är de största
utmaningarna när det gäller att uppnå jämlikhet i vården.
Myndighetens rapport Ojämna villkor för hälsa och vård utgör ett
viktigt underlag för arbetet med strategin.
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Öppna jämförelser
Rapporten Ojämna villkor för hälsa och vård på
Socialstyrelsens webbplats

Ladda ner
	

 	

Informationsblad om Strategi för en god och mer jämlik vård
2012-2016 (pdf 371 kB)

Regeringen satsar för att minska skador i vården
Regeringen vill skapa en säkrare vård och stärka patientens ställning.
Regeringen satsar under mandatperioden drygt 2,5 miljarder för att
skapa en säkrare vård och minska antalet vårdskador.
Det finns en patientsäkerhetsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Landstingen fick 2012 dela
på 475 miljoner kronor.
Samtliga landsting klarade grundkraven och tre av de sex
prestationskraven.
För att se resultat inom respektive landsting, se sidan tre i uppdraget
om utbetalning av medel för patientsäkerhetsöverenskommelsen.
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 Uppdrag att utbetala medel för överenskommelsen om
förbättrad patientsäkerhet utifrån uppnådda resultat 2012
Två år med överenskommelsen
Efter de två första åren med överenskommelsen går det att konstatera
att det finns ett ökat fokus på patientsäkerhetsarbetet på både nationell
och regional nivå.
Framsteg har uppnåtts inom en rad områden: nationell patientöversikt,
antibiotikaanvändningen och strukturerad journalgranskning.
Utveckling har även skett av mätningar inom områden som följsamhet
till basala hygienrutiner och klädregler, förekomst av trycksår och
överbeläggningar.
Prestationsbaserad satsning på patientsäkerhet
Överenskommelsen syftar till att, genom ekonomiska incitament och
med patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen. Satsningen omfattar all vård som
finansieras av landstingen, oavsett aktör.
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Godkännande av en överenskommelse om förbättrad
patientsäkerhet 2013

2,5 miljarder under mandatperioden
Under mandatperioden avsätter regeringen 2,5 miljarder kronor för att
utveckla patientsäkerheten. För 2011 avsatte regeringen 500 miljoner
kronor. För 2012 och 2013 avsätter regeringen 675 miljoner kronor per
år. Huvuddelen av dessa medel är avsedda för ett prestationsbaserat
stimulansbidrag.
Stärka patientens säkerhet i vården
Regeringen vill stärka patientens ställning i vården. Patientsäkerhet
och kvalitet i vården är frågor som i hög grad påverkar den enskildes
möjligheter att få en god och trygg vård.
Det finns en patientsäkerhetslag vars syfte är att skapa en säkrare vård
genom att få ned antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på
systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått
misstag.
Om vårdskador
Enligt lagen avses med patientsäkerhet skydd mot vårdskada. Med
vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Varje år sker cirka 100 000 undvikbara vårdskador visar
Socialstyrelsens nationella vårdskademätning. Varje år dör cirka 3 000
personer där vårdskador varit en bidragande orsak. Det kan jämföras
med 350 dödsfall i trafiken 2009.
Lättare att anmäla skador
Genom lagen är det lättare för patienter att anmäla skador som uppstått
i vården till Socialstyrelsen. Patienten behöver inte själv ha kännedom

om vem eller vad som har brustit i behandlingen, utan det räcker att
anmäla händelsen som sådan. Dessutom innebär lagen ett skärpt
ansvar för vårdgivarens för att arbeta systematiskt med
patientsäkerhet.
Nollvision för undvikbara vårdskador
Utgångspunkten för satsningen är regeringens nollvision för antalet
undvikbara vårdskador. Målet är att gradvis minska antalet vårdskador.
Målet är att arbetet inom ramen för överenskommelsen ska bli en
integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att effekterna
av stegen mot en nollvision bli tydliga - både för landstingen och för
skattebetalarna.
Regeringsuppdrag
Det pågår ett antal regeringsuppdrag inom patientsäkerhetsområdet.
Bland annat tar Socialstyrelsen fram årliga lägesbeskrivningar för att
följa förbättringarna av patientsäkerheten på vägen mot en nollvision.
De har även ett uppdrag om fortsatt utveckling av patienthandboken
"Min guide till säker vård".
Patientsäkerhetsöverenskommelsen inkluderar även andra uppdrag
inom områden som eHälsa, säker läkemedelsanvändning och arbetet
mot antibiotkaresistens.
Externa länkar
	

 	

Om patientsäkerhet på Sveriges Kommuner och Landstings
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Om antibiotikaresistens på Smittskyddsinstitutets webbplats

Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande

patientens roll.

Patientmaktsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande
Ansvarsfull hälso- och sjukvård till regeringen. I betänkandet lämnar
utredningen förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens
organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). De
lämnar också förslag till bland annat förslag till hur vården kan ges på
mer likvärdiga villkor samt en ny lag om hälso- och sjukvårdens
organisation.

- Det är patienten och inte systemet som ska stå i centrum. I
betänkandet presenteras en lagstiftning som är greppbar. Den är möjlig
för patienten att förstå och lätt för hälso- och sjukvården att tillämpa.
Det gör att lagen kommer att fungera bättre än tidigare, sa Göran
Hägglund.

Den nya lagen ska vara en ramlag och samla generella bestämmelser
om organisation och ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården.
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 SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård
Förslag till samlad patientlagstiftning
I delbeänkandet Patientmakt, som överlämnades i januari, föreslogs en
reform för att ytterligare stärka patientens ställning i vården, bland
annat genom en samlad patientlagstiftning och ökad valfrihet.
Utredaren Johan Assarsson belyste hur det ska ske genom att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
En utgångspunkt för utredarens arbete har varit att förbättra
förutsättningarna för en god och jämlik vård.
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 SOU 2013:2 Patientlag - Delbetänkande av
Patientmaktsutredningen
Patienten i centrum
I utredarens uppdrag har det ingått att se över hur lagstiftningen kan
utformas så den blir så lättillgänglig, överskådlig och pedagogisk som
möjligt för såväl patienter och allmänhet som hälso- och
sjukvårdspersonal.
Förslagen diskuterades vid ett seminarium med bland andra den
särskilde utredaren Johan Assarsson och socialminister Göran
Hägglund. Socialministern inledde seminariet och reflekterade över

Diskussioner om förslag
Vid seminariet deltog ett sextiotal representanter från myndigheter,
patientföreningar och media som diskuterade förslagen och fick
möjlighet att ställa frågor.
Maria Gardsäter från Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Heidi
Stensmyren från Sveriges läkarförbund var särskilt inbjudna för att
delta i diskussionerna och kommentera förslaget till patientlag.
Caroline Andersson från Myndigheten för vårdanalys och Toivo
Heinsoo från Stockholms län landsting kommenterade förslaget till
stärkt valfrihet.
Patientmaktsutredningen
Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny
patientlagstiftning tillsattes 2011. Utredaren har haft i uppdrag att
föreslå hur
- patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare,
- patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom
ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet,
- berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning, och
informationsutbytet mellan patient och vårdgivare kan underlättas och
utvecklas.
Utredningen har tagit ställning till och lämnat förslag på hur en samlad
patientlagstiftning bör utformas och vilka bestämmelser med betydelse
för patientens ställning som den bör innehålla.

Utveckling och kvalitet

E-hälsa
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Regeringen arbetar brett med insatser för att driva på
kvalitetsutvecklingen i vården. Kvalitetsutveckling och systematisk
förbättring handlar ytterst om att vården för den enskilde ska bli bättre
vad gäller medicinska resultat. Men det innefattar även att utveckla
och förbättra processerna i vården så att vården kan utföras på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.
Insatserna handlar bland annat om att förbättra patientsäkerheten i
vården, där även insatser för att förbättra läkemedelsanvändningen
ingår. Regeringen satsar även på att förbättra vården för de mest sjuka
äldre samt cancervården.
Nationella kvalitetsregister är ett sätt att mäta och följa upp effekter av
olika behandlingsmetoder, vilket i sig är avgörande för
utvecklingsarbetet i sjukvården.
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HälsaFörMig
Patienter och medborgare bör få elektronisk tillgång till sin
vårdinformation och ett verktyg som underlättar för den enskilde att
engagera sig i sin egen hälsoutveckling. Regeringen har tagit initiativ
till att utveckla en nationell tjänst för digital lagring av hälso- och
vårdinformation. Tjänsten kommer att kallas HälsaFörMig.
HälsaFörMig ska möjliggöra lagring av exempelvis dokument från
vården, som läkemedel- och vaccinationslistor. Eller resultat från
hälso- och träningsapplikationer som användaren själv väljer att
ansluta till tjänsten.
Stöd för att bibehålla och förbättra hälsan
Regeringens bedömning är att HälsaFörMig ska blir ett effektivt stöd
för den enskilde vid planering, genomförande och uppföljning av
livsstilsrelaterade förändringar liksom vid hälso- och
sjukvårdsrelaterade händelser.
Utveckla en teknisk grundplattform
Regeringen har tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt som syftar till
att etablera en teknisk grundplattform för att utveckla tjänsten. I det
ingår att skapa förutsättningar för offentliga vårdgivare, privata
utförare och andra entreprenörer att kunna erbjuda nya interaktiva
tjänster.

HälsaFörMig drivs av Apotekens Service på uppdrag av
Socialdepartementet.
	

 ▪	

 Webbplatsen HälsaFörMig
Lagring som omges av hög säkerhet
Den information som ska kunna lagras ska omges av hög säkerhet. All
informationen ägs av användaren, som dock kan välja att ge tillgång
till andra. Användaren kan när som helst välja att radera sin
information, eller hela ytan som man administrerar.
Säkerställa integritet och sekretess
Den information som ska kunna lagras ska omges av hög säkerhet. All
informationen ägs av användaren, som dock kan välja att ge tillgång
till andra. Användaren kan när som helst välja att radera sin
information, eller hela ytan som man administrerar.
Det är särskilt viktigt att den elektroniska infrastrukturen säkerställer
integritet och sekretess, samtidigt som den är generisk och oberoende
av specifika marknadsaktörer.
Genom ett enhetligt regelverk för applikationer och tjänster blir det
möjligt för både offentliga och kommersiella aktörer att vara
informationslämnare och applikationsleverantörer till tjänsten.
En tjänst för alla invånare
HälsaFörMig bedöms bli särskilt viktigt för dem som har stora vårdoch omsorgsbehov och deras anhöriga. Men tjänsten ska kunna
utnyttjas av alla invånare. Den enskilde ska ha möjlighet att föra in
egen information för att dokumentera och följa sin hälsoutveckling.
Utvecklingsarbete sker under 2013 med planerad lansering under
2014.

Framtidens vård och omsorg
Rapport visar behov av mer empati och high tech
Framtidens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high
tech. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från
Socialdepartementets så kallade LEV-projekt som studerar den
Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster.
Om vi ska kunna öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och
samtidigt hålla kostnaderna i schack, kan vi inte fortsätta att producera
vård och omsorg som vi gör i dag. För att klara hälso- och äldrevård år
2050 måste vården gå från sjukvård till "riskvård" med fokus på att
minska risken för att sjukdomar uppstår.
Projektledaren - Socialdepartements analyschef Anders Ekholm berättar mer i en intervju.
High tech använt på rätt sätt
Rapporten framhåller att det är ny teknik som kommer att förändra
framtidens sjuk- och äldrevård. Mildare åkommor kommer patienterna
att kunna sköta själva i hemmet eller på telefon, medan sjukvården
tidigare kommer att upptäcka och behandla allvarligare sjukdomar
med hjälp av avancerad teknik. Inom äldreomsorgen kan den nya
teknologin ta över många av de tunga arbetsuppgifterna.
Kostnadsbesparingar ger tid för empati
När tekniken används på rätt sätt sker besparingar som kan finansiera
en värdigare vård för de allt fler äldre. Då finns enligt rapporten
möjlighet att prioritera den nödvändiga empatin.
Rapporten ska ses som ett tankeexperiment och innehåller ett antal
iakttagelser som kan inspirera till nytänkande. Förhoppningen är att

den kan leda till att fler börjar experimentera med alternativa sätt att
utföra hälso- och omsorgstjänster för åstadkomma ökat patientvärde
genom förbättrade hälsoutfall till lägre kostnader.
	

 ▪	

 Empati och high tech - Delresultat från LEV-projektet
Den ljusnande framtid är vård
Detta var titeln på en tidigare rapport från LEV-projektet som visade
att år 2050 väntas andelen äldre i befolkningen vara 25 procent.
Genom en unik modell simulerades hur 300 000 individer åldras och
hur det väntas påverka hälsa, sjuklighet och dödlighet, och det
framtida behovet av vård och omsorg.
Simuleringarna visade att det är möjligt att kombinera åtgärder för att
möta den åldrande befolkningens ökande behov av vård och omsorg,
men att det krävs ett målmedvetet arbete inom flera områden. Det
gäller till exempel att fokusera på resultat genom öppna redovisningar
och täta uppföljningar, öka samverkan mellan utförare och patienter
eller brukare, och att göra vårdtagarna och deras anhöriga delaktiga för
kunna anpassa åtgärderna efter deras önskemål.
	

 ▪	

 Den ljusnande framtid är vård - Delresultat från LEV-projektet
LEV-projektet
LEV-projektet står för Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster. Det
är arbetsgrupp som tillsatts av socialministern och som analyserar hur
efterfrågan på och kostnader för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
kan komma att utvecklas fram till år 2050 i några olika scenarier.
Projektet presenterar sina resultat i form av olika rapporter. Rapporten
"Den ljusnande framtid är vård" kom 2010 och "Empati och high" tech
2012.
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Inspektionen för vård och omsorg
Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur bildas
I en proposition gör regeringen bedömningen att en ny myndighet - Ehälsomyndigheten - bör bildas. Den nya myndigheten bör ha samma
uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag har i dag. Det innebär att
Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas. En särskild utredare ska
förbereder och genomför bildandet av den nya myndigheten.
Den nya myndigheten ska verka för sådana funktioner och system som
främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på
en omreglerad apoteksmarknad. Myndigheten ska ansvara för
samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara
tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande
villkor.
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och
vårdinfrastruktur
Inleder verksamhet 2014
Myndigheten ska även ansvara för sammanställning och
tillhandahållande av nationell läkemedelsstatistik som i dag ligger på
Apotekens Service Aktiebolag. Den nya myndigheten bör inleda sin
verksamhet den 1 januari 2014.
Regeringen har utsett Torsten Håkansta till generaldirektör för
Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur. Han tillträder sitt
uppdrag den 1 januari 2014.

I budgetpropositionen för 2014 har regeringen gjort bedömningen att
Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till Ehälsomyndigheten.
	

 ▪	

 Prop. 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och
vårdinfrastruktur
Utredare genomför bildandet av den nya myndigheten
En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny
myndighet för hälso- och vårdsinfrastruktur. Sören Olofsson har fått
uppdraget och ska bland annat beskriva arbetsuppgifter, bemanna
myndigheten och lämna förslag till instruktion och anslag.
Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten
ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.
Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Stockholm.
	

 ▪	

 Dir 2013:15 Inrättande av en ny myndighet för hälso- och
vårdinfrastruktur
	

 ▪	

 Myndighetsöversyn
Slutredovisning under 2013
Uppdraget ska delredovisas den 1 april 2013 och den 15 september
2013 samt slutredovisas senast den 31 december 2013.

Svensk delegation på Världshälsoförsamlingens möte
Den 20-21 maj medverkade socialminister Göran Hägglund vid
Världshälsoförsamlingens årliga möte i Genève. WHA är
Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande organ och mötet
samlade representanter från 194 länder. Socialministern lyfte vikten av
att den nya hälsoagendan post 2015 är relevant för alla länder.
Göran Hägglund deltog vid ett antal bilaterala möten med bland andra
Margaret Chan, WHO:s generaldirektör. Även biståndsminister
Gunilla Carlsson deltog vid mötet i Genève. WHA träffas i maj varje
år för att diskutera och besluta om WHO:s budget, mål och
verksamhet.
Vikten av fungerande hälsosystem
Investeringar i hälsa genom exempelvis hälsosystem är en
återinvestering i samhällets utveckling i stort, oavsett utvecklingseller inkomstnivå. Väl fungerande hälsosystem och jämlik tillgång till
vård är en förutsättning för att tackla såväl gamla som nya
hälsoutmaningar, såsom de kopplade till globalisering av ohälsosamma
livsstilar och därav resulterande icke smittsamma sjukdomar. De är
också avgörande för att tackla de ökande problemen med
antibiotikaresistens. Utvecklingen går snabbt och vanliga infektioner
kan snart vara omöjliga att bota.
- Människors hälsa är ett av de viktigaste områdena när det gäller
framtidens globala utmaningar och dessa tillfällen är därför mycket
betydelsefulla för att vi gemensamt ska kunna göra betydelsefulla
framsteg. Inte minst kunde vi vid årets möte märka att det arbete vi
under flera år bedrivit för att öka omvärldens uppmärksamhet kring
antibiotikaresistens börjar ge resultat, kommenterade Göran Hägglund
besöket i Genève.

Globalt arbete för att motverka antibiotikaresistens
Sverige anordnade ett sidoevent om antibiotikaresistens i samarbete
med Storbritannien. Syftet var att få upp frågan på dagordningen och
förmå fler länder att bli mer aktiva. En panel med representanter från
olika länder fick redogöra för sina framgångsfaktorer och idéer som
kan motverka antibiotikaresistens och öka det globala samarbetet.
Vid seminariet var socialministern värd tillsammans med
Storbritannien.
WHO har inrättat ett sekretariat som horisontellt arbetar med
antibiotikaresistens.
En pågående reformprocess
En viktig prioritering inom strategin för Sveriges samarbete med
WHO är att organisationen ska öka sin effektivitet.
WHO genomgår en bred reformprocess för att anpassa organisationen
till aktuella och framtida utmaningar, och därmed behålla och
säkerställa dess roll som den ledande globala normsättande
hälsoaktören. En viktig del i reformarbetet är finansieringen av
organisationen.
Organisationen har tagit viktiga steg mot en ny finansieringsmodell.
Den nya modellen ska förstärka transparensen, förutsägbarheten och
ansvarstagandet för WHO:s finansiering, genom att koppla samman
ansvaret för beslut om prioriteringar och budget för organisationen
med ansvaret för att säkra dess finansiering. Den förändrade
finansieringsmodellen förväntas leda till en mer effektiv organisation
som levererar bättre kvalitet.
WHOs organisation och samarbete med Sverige

WHO har sitt högkvarter i Genève och därutöver finns sex
regionkontor och landkontor i majoriteten av medlemsländerna.
Sverige är en av 194 medlemmar i WHO och har historiskt sett varit
en stor givare av frivilliga bidrag till organisationen.
Regeringen antog en strategi i februari 2011 som ligger till grund för
det svenska samarbetet med WHO under perioden 2011-2015.
Strategin fastställer mål och samarbetsformer för arbetet med
organisationen och anger hur Sverige ska bidra till att stärka WHO:s
verksamhet.
	

 ▪	

 Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen
(WHO) 2011-2015
	

 ▪	

 Webbplatsen för Sveriges representation vid de internationella
organisationerna i Genève
Ladda ner
	

 	

Hantering av antibiotikaresistens inför Sveriges och
Stobritanniens sidoevent Antibiotic Resistance - a Threat to
Global Health Security and the Case for Action (pdf 824 kB)
	

 	

Huvudbudskap från Sveriges och Storbritanniens sidoevent om
antibiotikaresistens under WHA 21 maj (pdf 52 kB)

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting inom hälso- och sjukvården
Staten har slutit följande överenskommelser med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) inom hälso- och sjukvårdsområdet som gäller för
2013.
Psykisk ohälsa
Överenskommelsen syftar till att uppmuntra och stärka
utvecklingsarbetet med insatser till barn och unga med psykisk ohälsa
samt personer med omfattande eller komplicerad problematik.
	

 ▪	

 Godkännande av en överenskommelse om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2013
Jämlik hälso- och sjukvård
Regeringen gör under 2011 och 2012 en särskild satsning på jämlik
vård. Syftet med satsningen är att bidra till ökat nyttiggörande av
öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och därmed bidra till en
mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet. Den aktuella
överenskommelsen gäller ett fortsatt genomförande av
Lärandeprojektet Vård på lika villkor, under 2013.
	

 ▪	

 Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för
att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2013
Förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård
Överenskommelsen syftar till att genom ekonomiska incitament
uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen. För 2012
innehöll motsvarande överenskommelse en särskild
tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa. Under
2013 är denna satsning en del av överenskommelsen om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

	

 ▪	


Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för
att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård
2013

Patientsäkerhet
Satsningen handlar om att stödja implementeringen av
patientsäkerhetsreformen, att med patientens behov i centrum
uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landstingen
samt att skapa en säkrare vård.
	

 ▪	

 Godkännande av en överenskommelse om förbättrad
patientsäkerhet 2013
Utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
Överenskommelsen innehåller insatser som syftar till att hälso- och
sjukvården ska bli mer kunskapsbaserad och att resultaten ska bli mer
transparenta och jämförbara. Överenskommelsen omfattar insatser för
fortsatt utveckling av stödstrukturer för kunskapsstyrning, pilotarbete
inom diabetesområdet, insatser för genomförande och utveckling av
öppna jämförelser samt insatser inom cancer- och läkemedelsområdet.
	

 ▪	

 Godkännande av en överenskommelse om vissa
utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013
Äldre - sammanhållen vård och omsorg
Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och
med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och
intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.
	

 ▪	

 Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Nationell läkemedelsstrategi
Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting tog, tillsammans
med en rad aktörer på läkemedelsområdet, 2011 fram den nationella
läkemedelsstrategin. Syftet är att få en nationell kraftsamling kring
prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Strategin
innefattade ett trettiotal planerade aktiviteter inom olika
insatsområden.
	

 ▪	

 Nationell läkemedelsstrategi - Handlingsplan 2013

Psykisk ohälsa - PRIO

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en
överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av nationella
kvalitetsregistren för vård och omsorg under åren 2012-2016.
Överenskommelsen består dels av nationell finansiering av
kvalitetsregistren, dels organisation och ansvarsfördelning för registren
på nationell nivå.
	

 ▪	

 Överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av
nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren
2012-2016

Socialstyrelsen utformar kompetensmål i fort- och vidareutbildning för
psykologer

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Samordningsfunktion
Dialog om psykisk ohälsa
Har inte undermenyer
Specialistutbildning inom psykiatrin
Har inte undermenyer
Resultat 2012

Regeringen uppdrog den 17 oktober Socialstyrelsen att ta ställning till
om kompetensmål för fort- och vidareutbildning för psykologer inom
området psykisk ohälsa kan förstärka kompetensen och underlätta
kompetensförsörjning av psykologer.
Om så visar sig vara fallet ska Socialstyrelsen ta fram förslag på mål
som kan ligga till grund för ett fortsatt sådant arbete.
	

 ▪	

 Uppdrag att utforma kompetensmål i fort- och vidareutbildning
för psykologer
Satsningen PRIO ska förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och
omsorg
Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk
ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk
ohälsa. I en handlingsplan lyfter de fram ett antal strategiskt
prioriterade områden och insatser som utgör grunden för regeringens
satsning 2012-2016.
Syftet är att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa.
Satsningen fokuserar under perioden på barn och unga som har, eller
riskerar att utveckla, psykisk ohälsa samt personer med omfattande
eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Det är ett brett spektra som ska täckas in med både förebyggande
arbete och ta hand om dem som drabbas av psykisk ohälsa. Tanken är
att stödja målgrupperna i vardagen och ge dem tillgång till rätt vård
och omsorg.

PRIO. Dokumentet är i första hand ett underlag som riktar sig till
Referens- och strategigruppen. Läs dokumentet Plan för riktade
insatser inom området psykisk ohälsa - Styrning mot målen 2013-2014
underlag för Referens- och strategigruppen i högerspalten.

Begreppet psykisk ohälsa
Begreppet psykisk ohälsa används i vissa sammanhang för psykiska
symptom som visserligen kan vara mer eller mindre plågsamma för
symtombäraren, men ändå inte så uttalade att de kan klassificeras som
psykisk sjukdom. Några vanliga exempel är oro, nedstämdhet, ängslan
och sömnsvårigheter. Men ofta används psykisk ohälsa också som ett
vidare samlingsbegrepp som inrymmer såväl psykisk sjukdom som
psykisk funktionsnedsättning samt sådana besvär som ovan. I
handlingsplanen används psykisk ohälsa i den senare betydelsen.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: 870 miljoner per år i ny satsning på psykisk
hälsa

Årlig satsning
870 miljoner kronor avsätts årligen och det är en fortsättning och
vidareutveckling av psykiatrisatsningen 2007-2011. Under dessa år har
regeringen satsat totalt cirka 3,7 miljarder kronor.

Femårig handlingsplan
Handlingsplanen "PRIO Psykisk ohälsa - plan för riktade insatser
inom området psykisk ohälsa" tydliggör regeringens målinriktning och
insatsområden för psykisk ohälsa.
	

 ▪	

 PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2012-2016
Övergripande mål
Satsningen utgår från de övergripande målen:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och
omsorg av god kvalitet
Tillgång till arbete och anpassad sysselsättning
Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Samordningsfunktionen på Socialdepartementet har tagit fram ett
dokument som ska vara ett verktyg för den interna styrningen av

Överenskommelse för att stödja huvudmännen
En viktig beståndsdel är en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den innehåller
stimulansmedel för att stödja huvudmännen att åstadkomma en
förbättrad och tillgänglig vård och omsorg.
Det innebär konkret för 2012 att huvudmännen börjar registrera och
mäta indikatorer för vård- och omsorgsresultat för att sedan kunna
utveckla kraven.
350 miljoner kronor fördelas utifrån en resultats- och
prestationsbaserad modell. SKL får även använda 106,5 miljoner
kronor för olika utvecklingsprojekt och nationell samordning.
Det är huvudmännens ansvar att erbjuda personer med psykisk ohälsa
den vård och omsorg de behöver. Genom satsningen vill regeringen
markera att detta är ett område som måste prioriteras av alla berörda
aktörer.
	

 ▪	

 Bemyndigande att ingå en överenskommelse om riktade
insatser inom området psykisk ohälsa
	

 ▪	

 Debattartikel: Vi satsar mer på psykvården

Nationell samordningsfunktion
Socialdepartementet har inrättat en nationell samordningsfunktion för
att förbättra samordningen och för att stödja utvecklingsarbetet på
lokal, regional och nationell nivå.
Det ska ske i nära samverkan med organisationer som företräder
patienter, brukare och anhöriga. Samordningsfunktionen kommer att
följa och stödja utvecklingsarbetet i samråd med myndigheter som
berörs.
	

 ▪	

 Samordningsfunktion ansvarar för statens insatser
Uppdrag till Socialstyrelsen
Som ett led i regeringens satsning på insatser för att förebygga psykisk
ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk
ohälsa beslutar regeringen om ett antal uppdrag till Socialstyrelsen.
	

 ▪	

 Uppdrag inom området psykisk ohälsa
Utvärdering av tidigare satsning gav underlag för fortsättning
För att tillvarata erfarenheter från tidigare satsning har
Socialdepartementet anordnat möten och hearings med representanter
från myndigheter, SKL, professionen, forskare, patientorganisationer
och andra intresseorganisationer. Statskontoret har i uppdrag att följa
upp och utvärdera insatserna.
Ladda ner
	

 	

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Styrning mot målen 2013-2014 underlag för Referens- och
strategigruppen (pdf 154 kB)

Inspirationsdag för bättre cancervård
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
anordnade den 12 februari konferensen "Inspirationsdag för bättre
cancervård" i Stockholm. Konferensen syftade till att berätta om det
arbete som har genomförts under tre år och det som sker idag för att
genomföra den nationella cancerstrategin. Nära 300 beslutsfattare och
tjänstemän inom vården, representanter från professionen och
patientföreträdare samlades från hela landet.Foto: Hanna Hedenius/
Regeringskansliet	

 ▪	

Arbetet med den nationella cancerstrategin engagerar SKL,
Socialstyrelsen och andra aktörer. Under 2013 avsätter regeringen 60
miljoner kronor och totalt har 287 miljoner avsatts för genomförandet
av cancerstrategin.
Målsättning att minska risken för insjuknande
- Målsättningen med strategin är att minska risken för insjuknande i
cancer. Att förbättra kvaliteten i omhändertagande av patienter och att
förlänga överlevnadstid efter en cancerdiagnos. Målet är också att
minska skillnader i insjuknande och överlevnadstid mellan olika
grupper i befolkningen. Det ska inte spela någon roll var du bor,
socioekonomisk grupp eller kön, sa socialminister Göran Hägglund i
sitt inledningstal.
Verksamhetspresentationer och framtidsdiskussioner
Utöver öppnings- och avslutningsanföranden pågick under dagen
parallella sessioner med 30-60 minuters presentationer av
verksamheten i sex regionala cancercentrum, SKLs utvecklingsprojekt
och de drygt tio försöksverksamheter som pågått i tre år samt
Socialstyrelsens arbete inom ramen för strategin.

Dagen avslutades med att Kjell Asplund, tidigare nationell
cancersamordnare, modererade en diskussion som summerade dagen
och tog upp det fortsatta arbetet. I samtalet deltog bland andra Gunilla
Gunnarsson, SKLs cancersamordnare och Kerstin Wigzell, utredare
för "En nationell cancerstrategi för framtiden".
	

 ▪	

	

 ▪	


Programinnehåll på SKLs webbplats
Mer om regionala Cancercentrum på Regionala cancercentrum
i samverkan - landstingens och regionernas nationella
samverkan inom cancersjukvården.

Regionala cancercentrum
En central del av cancerstrategin är att skapa sex regionala
cancercentrum (RCC) - ett i varje sjukvårdsregion. De ska fungera
som kunskapscentrum för en förbättrad cancervård och syftet med
RCC är att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat.
Beslutet att skapa RCC är det strategiskt och långsiktigt viktigaste
förslaget för cancervården i ett framtidsperspektiv, eftersom det på ett
konkret sätt ska stärka kunskapsbildning och kunskapsspridning inom
cancervården.
Platsbesök för att stödja och stimulera arbetet
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att följa det fortsatta
arbetet med att bygga upp RCC. Under 2013 sker de första
platsbesöken som syftar till att genom dialog stödja och stimulera
arbetet.
Målsättningen är att dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden
fortlöper, identifiera svårigheter och utmaningar i arbetet och följa upp
effekterna av RCC-etableringen ur ett intressentperspektiv.

Det är även viktigt med en välfungerande samverkan mellan RCC.
Regeringen stödjer därför SKL som en sammanhållande funktion.
SKL slutrapporterade treårsperiod
SKL slutrapporterade till regeringen i januari 2013 de uppdrag som
genomförts inom strategin under åren 2010-2012. Arbetet fortsätter
dock och flera projekt drivs vidare och knyts närmare RCC. Av
rapporten framgår att den nationella cancersstrategin har skapat
förändringskraft och positiva resultat inom många områden i den
svenska cancervården.
En nationell cancerstrategi för framtiden
Arbetet med att genomföra strategin har pågått sedan 2009. Den
grundar sig på utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11).
	

 ▪	


SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden

Regeringen tillsätter utredning om donations- och
transplantationsfrågor

förbättras samt hur förutsättningarna för enskilda personer att göra sin
vilja känd kan förenklas.

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska göra en översyn av
donations- och transplantationsfrågor. Syftet är att skapa möjlighet för
ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ.

Informationsansvaret gentemot enskilda ligger hos vårdgivarna. På
nationell nivå har dock Donationsrådet ett utpekat ansvar gällande
opinionsbildning och information till allmänheten. Donationsrådet är
ett rådgivande organ till Socialstyrelsen.

De områden som omfattas av utredningen är information till
allmänheten samt dess möjlighet att ta ställning till donation,
vårdgivarnas organisation och arbetssätt och deras betydelse för
donations- och transplantationsverksamheten, förutsättningarna att
bedriva donationsfrämjande insatser i vården samt uppgiftsbytet med
Scandiatranplant.
Öka antalet donatorer
Syftet med utredningen är att säkerställa en fortsatt välfungerande
donations- och transplantationsverksamhet i Sverige samt möjliggöra
ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ.
Människors möjlighet att vilja donera sina organ och därmed hjälpa
svårt sjuka patienter är en grundförutsättning för en fungerande
transplantationsverksamhet.
Ett djupt förankrat förtroende hos allmänheten för donations- och
transplantationsverksamheten är en viktig förutsättning för att
frammana denna vilja till donation.
	

 ▪	

 Dir. 2013:25 Utredning om donations- och
transplantationsfrågor
	

 ▪	

 Debattartikel: Fler ska kunna donera organ
Förutsättningar för att göra sin vilja känd
Utredaren ska lämna förslag på hur information till allmänheten kan

Kartlägga vårdgivarnas organisation och arbetssätt
Ett annat uppdrag är att bedöma vilket kunskapsstöd vårdgivarna
behöver avseende organisation och arbetssätt.
Utredaren kan då lyfta fram eventuella faktorer som gynnar
identifieringen av möjliga donatorer.
Kartlägga när behovet av särskilt lagstöd aktualiseras
I dag får donationsfrämjande insatser göras under maximalt 24 timmar
från det att en människa avlidit.
Utredaren ges nu i uppdrag att analysera och bedöma utifrån
medicinska, etiska, organisatoriska och rättsliga aspekter möjligheten
att genomföra medicinska insatser som enbart syftar till att främja
möjligheten till donation under förutsättning att detta var vad den
avlidne själv uttryckligen önskade.
Förslag till reglering av uppgiftsutbytet med Scandiatransplant
Utredningen ska slutligen också göra en översyn och ta fram förslag
till reglering av uppgiftsutbytet med Scandiatransplant.
I Sverige är uppgiftsutbytet inom donations- och
transplantationsverksamheten uppbyggt på den samordning som sker
genom transplantationskoordinatorerna och med stöd av den databas

som Scaniatransplant för. Scandiatransplant är en förening vars syfte
är att samordna organdonationer i de nordiska länderna.
Allmänhetens inställning
Donationsviljan i Sverige är bland den högsta inom EU. Av
befolkningen är 80 procent positivt inställda till att donera organ efter
sin död. Knappt hälften av dessa, 40 procent, har tagit aktiv ställning.
Det finns i dagsläget tre sätt att som enskild göra sin vilja känd i
Sverige. Det går att göra genom att fylla i ett donationskort, anmäla sig
till Donationsregistret eller muntligt meddelat närstående. Av de som
tagit ställning har 90 procent uttalat att de önskar donera.
Behovet av organ för transplantationsändamål är stort och
väntelistorna för patienter som väntar på en eller flera transplantationer
har hittills ökat successivt.
Redovisa i två etapper
Utredningen ska redovisa sitt arbete i två etapper. En redovisning med
förslag på hur information till allmänheten kan förbättras samt hur
förutsättningarna för enskilda personer att göra sin vilja känd kan
förenklas ska lämnas senast den 7 februari 2014.
Övriga frågor ska slutredovisas senast den 13 januari 2015.

Kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet avskaffas
Kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen
fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet avskaffas.
Regeringen föreslog i en propositionen följdändringar i offentlighetsoch sekretesslagen. Det innebär att bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen om så kallade sekretessgenombrott som gäller uppgifter
om gravida kvinnor ändras till att omfatta uppgifter om gravida
personer.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2013.
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för
ändrad könstillhörighet
Departementspromemoria om steriliseringsfrågan
Inom Socialdepartementet utarbetades en departementspromemoria
under 2012 som har remissbehandlats. I promemorian föreslogs de
ändringar som ligger till grund för förslagen.
	

 ▪	

 Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för
ändrad könstillhörighet
Ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet
Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ändrades den 1
januari 2013 bland annat så att den som önskar ändra könstillhörighet
inte längre behöver vara svensk medborgare och ogift. Utländska
domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa
förutsättningar anses som giltiga i Sverige.
Vidare ska samma krav gälla för sterilisering enligt steriliseringslagen
oavsett om patienten är svensk eller utländsk medborgare. Lagen om
kastrering upphävdes vid årsskiftet 2012/2013.
	

 ▪	


Prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet

De mest sjuka äldre
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Överenskommelse med SKL
Har inte undermenyer
Rapporter
Har inte undermenyer
Konferens 25-26 mars 2014
Har inte undermenyer
Dialog om de mest sjuka äldre

Satsningen de mest sjuka äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att
förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få
omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral
och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Eva Nilsson
Bågenholm är nationell äldresamordnare.
Ett annat mål är att mer effektivt använda resurserna så att vården och
omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov. För en äldre
person med många olika symtom och diagnoser kan kontakterna med
olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att
överskåda.
4,3 miljarder kronor för de mest sjuka äldre
Totalt uppgår satsningen till 4,3 miljarder kronor under
mandatperioden. Syftet är att genom stärkta incitament och
förutsättningar främja att kommuner och landsting utvecklar en
sammanhållen vård och omsorg om den äldre.
Ladda ner informationsbladet om De mest sjuka äldre till höger på
webbsidan.

Satsning i samarbete
Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet, är
nationell äldresamordnare och ordförande i en projektgrupp på
Socialdepartementet. Satsningen sker i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.
	

 ▪	

 Överenskommelse med SKL: En miljard för att förbättra vård
och omsorg för de mest sjuka äldre
Resultat redovisas månadsvis
Alla resultat från satsningen på de mest sjuka äldre rediovisas varje
månad, enligt överenskommelsen med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Under portalen Ledningskraft på SKL:s webbplats
kan du hitta denna information.
	

 ▪	

 Sveriges Kommuner och Landstings webbplats:
Ledningskraftsportalen
Kontinuitet, överblick och samverkan
Svensk hälso- och sjukvård har under lång tid utvecklat ett
sjukdomsorienterat arbetssätt, det vill säga vårdbehov bedöms efter
diagnos. Detta sätt att arbeta passar en vård där många patienter snabbt
behöver hjälp vid enstaka besök, men passar inte de mest sjuka äldres
behov.
För sjuka äldre krävs ofta ett situationsorienterat arbetssätt där vård
och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens samlade
livssituation, människors olika behov, symtom och besvär. Det finns
ett behov av en vård och omsorg för äldre där det ställs högre krav på
kontinuitet, överblick och samverkan över specialitets-, professions-,
och organisationsgränserna.
Definition av gruppen

Gruppen definieras enligt följande av Socialstyrelsen: "Mest sjuka
äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i
sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom."
Probleminventering
Satsningen syftar till att, genom ekonomiska incitament och med de
mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
samverkan mellan kommuner och landsting.
Under 2011 genomfördes en probleminventering med insamling av
underlag från möten och intervjuer med beslutsfattare,
intressentgrupper och utförare inom vård och omsorgssektorn.
Probleminventeringen och en sammanställning av regeringsinitierade
projekt och arbeten som pågår har utgjort underlag för att ge en
övergripande bild.
Organisation
Eva Nilsson Bågenholm leder projektgruppen på Socialdepartementet
som består av representanter från Socialdepartementet, SKL och
Socialstyrelsen. Projektgruppen ansvarar för det löpande arbetet,
samordna aktiviteter och bedriva diskussions- och förankringsarbete
bland målgrupperna.
I högnivågruppen ingår representanter från Socialdepartementet,
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting och landsting.
Kontakt
Eva Nilsson Bågenholm
Nationell äldresamordnare
08-405 14 35
e-post till Eva Nilsson Bågenholm
Pressbild
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Ladda ner pressbild på äldresamordnare Eva Nilsson
Bågenholm

Relaterat
	

 	

Debattartikel: "Vi satsar 3,75 miljarder på de allra mest sjuka
äldre"
	

 	

Uppdrag att utbetala medel för en sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre
	

 	

S2011/5885/FST Uppdrag om insatser för att samordna vård
och omsorg om de mest sjuka äldre
	

 	

S2011/5826/FST Godkännande av en överenskommelse om
insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka
äldre
	

 	

S2011/5826/FST Uppdrag att utbetala medel till insatser för att
samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre
	

 	

S2011/5887/FST Uppdrag angående social innovation i vården
och omsorgen om de mest sjuka äldre samt utbetalning av
medel
Ladda ner
	

 	

PM: Mest sjuka äldre - en beskrivning av vilka brister och
problem som ska åtgärdas (pdf 135 kB)
	

 	

Informationsblad: De mest sjuka äldre (pdf 493 kB)
Externa länkar
	

 	

Mer om äldrefrågor på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats
	

 	

Mer om äldrefrågor på Socialstyrelsens webbplats

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma
subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna
personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte
kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.
Utöver detta är landstingen fria att erbjuda vård, upp till samma nivå
som för bosatta.
Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas fullständig hälsooch sjukvård inklusive regelbunden tandvård.
Landstingen ska också erbjuda personer som vistas i landet utan
tillstånd en hälsoundersökning och vård enligt smittskyddslagen.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2013.
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas
i Sverige utan tillstånd
Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra förslag
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja genomförandet av de
förslag som föreslås i propositionen Hälso- och sjukvård till personer
som vistas i Sverige utan tillstånd. Uppdraget innebär att lämna
förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte
kan anstå. Det handlar också om att i nära samråd med bland andra
Smittskyddsinstitutet, Apotekens Service AB och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) utreda och ta fram förslag på en ändamålsenlig
ordning för dokumentation och uppföljning av hälso- och sjukvård
som ska erbjudas dessa personer.

	

 ▪	


Uppdrag angående förslaget om hälso- och sjukvård till
personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Ramöverenskommelse inom migrationspolitiken
Det finns en ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet
inom migrationspolitiken sedan mars 2011. I den utpekas bland annat
att ambitionen är att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska
utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till detta.
Underlag till grund för förslagen
Hösten 2012 presenterade regeringen en promemoria med förslag som
syftade till att genomföra förslagen som rör hälso- och
sjukvårdsområdet i överenskommelsen mellan parterna.
	

 ▪	

 Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i
Sverige utan tillstånd
2011 rapporterade utredningen "Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet" som ligger till grund för förslagen.
	

 ▪	


SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en
mänsklig rättighet

Läkemedel och apotek
	

 	


Har inte undermenyer
Apoteksstöd i glesbygd
Högnivågruppen antog handlingsplan för 2014
Högnivågruppen för att utarbeta en nationell läkemedelsstrategi antog
den 21 oktober handlingsplanen för 2014 års strategi. Högnivågruppen
beslutade också att komplettera 2014 års handlingsplan med fyra nya
prioriterade aktiviteter.
De fyra nya prioriterade aktiviteterna är:
	

 ▪	


att fortsatt prioritera ordnat införande och uppföljning av nya
läkemedel ur ett innovations- och jämlikhetsperspektiv,
	

 ▪	

 att genomföra förstudie för att utreda förutsättningarna för att
tillhandahålla ett nationellt ordinationsstöd för
läkemedelsbehandling till barn,
	

 ▪	

 att minska utrymmet för oegentlig förskrivning och
manipulering av särskilda recept samt
	

 ▪	

 ett ökat fokus på antibiotikaresistensen.
Intensifierat arbete nå strategins vision
- Arbetet för att nå strategins vision - rätt läkemedelsanvändning till
nytta för patient och samhälle - kommer ytterligare att intensifieras
under året. Intensifieringen ska inte minst märkas genom ett ökat
patientperspektiv och växande samverkan mellan berörda aktörer inom
läkemedelsområdet, säger Lena Furmark, statssekreterare på
Socialdepartementet och ordförande för högnivågruppen.
Nya effektiva behandlingar så tidigt som möjligt
-För att ge en så god och modern vård som möjligt bör vi sträva efter
att nya effektiva behandlingar kan ges till patienter så tidigt som

möjligt. En sammanhållen nationell introduktionsprocess för nya
innovativa läkemedel är ett viktigt steg för att optimera tidig
användning av nya läkemedel. Det ska inte spela någon roll om du bor
i norr eller i söder, i ett stort eller i ett litet landsting. Tillgången till
läkemedel ska vara jämlik, säger Lena Furmark.
Högnivågruppens deltagare
Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tog,
tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, 2011 beslut om
en nationell läkemedelsstrategi. Syftet var att få en nationell
kraftsamling kring prioriterade förbättringar på läkemedelsområdet.
Högnivågruppen består av deltagare från Socialdepartementet,
Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket,
Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Läkemedelsindustriföreningen, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, Smittskyddsinstitutet, Inspektionen för vård
och omsorg, Apotekens Service AB, Sveriges läkarförbund,
Vårdförbundet, Sveriges Apoteksförening, Västra Götalandsregionen,
Region Skåne samt Landstinget Västmanland.
Handlingsplan med specifika insatser
Strategin innehåller visionen "Rätt läkemedelsanvändning till nytta för
patient och samhälle". Till strategin har en handlingsplan kopplats med
specifika insatser som myndigheter och organisationer genomför.
Strategin innefattar ett trettiotal planerade aktiviteter inom olika
insatsområden.
Insatsområden som är i mål
Uppföljningen av insatserna 2011-12 visar att vissa aktiviteter har
kommit i mål och kan avslutas. Bland annat har samtliga landsting

inrättat lokala stramagrupper som arbetar för en rationell
läkemedelsanvändning och minskad antibiotikaresistens.
Arbetet med att tillförsäkra de mest sjuka äldre en säker och
ändamålsenlig läkemedelsbehandling har också framskridit. Detta har
bland annat skett genom att en vägledning har utarbetats om hur de
mest sjuka äldre bör beaktas i tillämpningen nationella riktlinjer för
olika sjukdomsgrupper. Dessutom har föreskrifter om när
läkemedelsgenomgångar ska erbjudas äldre med många läkemedel
färdigställts.
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 Pressmeddelande: Insatserna inom den nationella
läkemedelsstrategin ger resultat
Strategimål
De insatser som genomförts inom ramen för den nationella
läkemedelsstrategin och dess handlingsplan 2011-2012 har varit
omfattande och tillsammans lett till att Sverige kommit ett steg
närmare att förverkliga strategins mål:
	

 ▪	

 Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass
	

 ▪	

 Jämlik vård
	

 ▪	

 Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
	

 ▪	

 Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
	

 ▪	

 Minimal miljöpåverkan
Det finns ett flertal utmaningar inom läkemedelsområdet. En utmaning
är att öka patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen, inte minst
bland äldre personer med flera sjukdomar och bland barn. Läkemedel
påverkar miljön och det finns en ökad förekomst av
antibiotikaresistens. Det handlar också om att kunna erbjuda en god
tillgänglighet och en jämlik vård i hela landet.

Arbetet leds av Läkemedelsverket
Ambitionen för 2013 är att fortsatt utveckla strategins mål och
indikatorer samt att förankra, validera och samordna dessa. Arbetet
kommer att ledas av Läkemedelsverket och koordineras med berörda
myndigheter och organisationer.
Uppföljningssamarbete
Högnivågruppen beslutade vid sitt möte i april 2013 om hur processen
med att ta fram indikatorer för uppföljning ska fortsätta. Fyra
arbetsgrupper med representanter från berörda myndigheter och
organisationer kommer att presentera en första delrapport i oktober.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Den nationella läkemedelsstrategin förstärks
genom uppföljningssamarbete
Ett levande dokument
Strategin med mål och visionen ligger tills vidare fast, medan
handlingsplanen är ett levande dokument och ett arbetsverktyg som
projekt- och högnivågrupperna kommer att arbeta vidare med.
	

 ▪	

 Om nationell läkemedelsstrategi på Läkemedelsverkets
webbplats

Tandvård: Effekterna av tandvårdsstödets första och andra steg
ska utvärderas
Regeringen avser att inom kort ge Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket i uppdrag att som grund för en utvärdering
ta fram en lägesbeskrivning av tandvårdsstödet.
Det statliga tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008. Det är dags att nu
göra en utvärdering av effekterna av tandvårdsstödets första och andra
steg. Regeringen avser därför att inom kort ge TLV i uppdrag att som
grund för utvärderingen ta fram en lägesbeskrivning av
tandvårdsstödet.
Stödet har två mål, dels att bibehålla en god tandhälsa hos patienter
med inga eller små tandvårdsbehov, dels göra det möjligt för patienter
med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.
Målet att bibehålla god tandhälsa tryggas genom tandvårdsstödets
första steg och målet om tandvårdskostnad nås genom
tandvårdsstödets andra steg.

Dialog om hälso- och sjukvård
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Landstingsdialog
Dialog om hälso- och sjukvård
Socialdepartementet för dialog och har erfarenhetsutbyte med
representanter från landsting, myndigheter, intresseorganisationer,
professionen inom hälso- och sjukvård samt näringslivet. Syftet är att
skapa forum för att lyssna, delta i diskussioner och öka regeringens
kunskaper.
Seminarium och möten ger möjlighet för enskilda representanter, hela
yrkesgrupper eller beslutsfattare att föra en dialog med
Socialdepartementet på nationell och internationell nivå.
Regeringen för även dialog på regionalt och lokalt plan med aktörer
som berörs av frågor inom hälso- och sjukvården.
I vänstermenyn hittar du ett urval av de senaste konferensenerna eller
seminarierna som departementet har arrangerat.

Insatser 2006-2010
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Har inte undermenyer
Insatserna i omvänd kronologisk ordning
Insatser inom hälso- och sjukvård 2006-2010
Figuren på denna sida, Insatser 2006-2010, visar hur regeringens
initiativ och beslut inom hälso- och sjukvården under mandatperioden
2006-2010 hänger ihop. De fem olika delarna i den beskrivs närmare
på de särskilda webbsidorna om dem. Dessutom finns en sida som
förtecknar samtliga initiativ i omvänd kronologisk ordning.
Figuren visar en vårdcirkel i vilken patienten står i centrum. För varje
nytt varv som en patient går in i, upplever patienten att hälso- och
sjukvården har blivit ett snäpp bättre.
Det första steget i patientens vårdscirkel handlar om att få tillgång till
vård och ha möjlighet att välja vem som ska ge vården (1).
När patienten får vård ska den vara av hög kvalitet och bygga på
beprövad kunskap (2). Patienten ska vara delaktig i vården, kunna fatta
egna beslut och känna sig trygg (3).
Resultaten av vården ska på olika sätt följas upp (4) och användas för
att systematiskt förbättra vården (5). På så sätt utvecklas hälso- och
sjukvården likt en positiv spiral för den enskilde patienten. Nästa gång
han eller hon möter vården, har den höjt sig en nivå jämfört med förra
gången.

Så fungerar det
	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

	

 	


Hälso- och sjukvård
Läkemedel
Nationell eHälsa
Har inte undermenyer
Psykiatri
Tandvård
Har inte undermenyer
Öppna jämförelser

"Så fungerar det" beskriver området i Sverige och samarbetet i EU och
övriga världen. Vi tar upp hur det styrs i form regler, strategier eller
handlingsplaner och vilka som är de grundläggande principerna. Du
hittar också ansvariga myndigheter eller organ.

Hälso- och sjukvård i Sverige
I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården
delat mellan stat, landsting och kommun. I hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) regleras vad som är landstingens respektive kommunernas
ansvar inom hälso- och sjukvården. Lagen är utformad så att den ger
landstingen och kommunerna stor frihet när det gäller hur den egna
hälso- och sjukvården ska organiseras.
Staten är ansvarig för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken.
Regeringen bidrar med generella statsbidrag till landstingens hälsooch sjukvård. Dessutom riktar den särskilda medel till landstingen för
att öka tillgängligheten i vården och till läkemedelsförmånerna.
	

 ▪	

 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) på riksdagens webbplats
Landstingen organiserar vården
I Sverige finns det 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland,
Skåne och Västra Götaland. Landstingen ansvarar för att organisera
vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård.
Landstingens verksamhet finansieras till största delen av
landstingsskatten. Varje landsting beslutar själva över hur stor
landstingsskatten ska vara och hur den ska fördelas. Därutöver får
landstingen inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster.
Kommunen ansvarar för vård och omsorg av äldre
Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård av äldre inom
kommunens omsorger samt stöd och service till dem som är
färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna
ansvarar också för skolhälsovården samt för boende, sysselsättning
och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättning.

Rätt att välja vårdgivare
Patienter kan välja utförare av hälso- och sjukvård och dennes behov
ska styra hur vården utformas. Det ska gå snabbt att komma i kontakt
med vården, den ska vara av hög kvalitet och man ska själv få välja till
exempel vilken vårdcentral man vill gå till.
Landstingen är skyldiga att inom primärvården införa
vårdvalssystem som innebär att alla vårdgivare som uppfyller
landstingens krav har rätt att etablera verksamhet med offentlig
ersättning. Landstingen tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV)
när de inför vårdvalssystem. Det ger människor rätt att välja privat
eller offentlig vårdcentral.
Grunderna i ersättningssystemen är att pengarna följer patientens val
och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till
varje landsting att besluta om ersättningen och vårdvalets utformning.
Landstingen kan också organisera den öppna specialiserade vården i
enlighet med LOV och därmed erbjuda patienterna ökad valfrihet.
	

 ▪	

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem på riksdagens webbplats
Rätt till vård inom en viss tid
Det finns en så kallad vårdgaranti som innebär att man har rätt att få
vård inom en viss tid. Vårdgarantin regleras i hälso- och
sjukvårdslagen och tydliggör att landstingen har en skyldighet att
upprätthålla de krav på tillgänglighet som vårdgarantin innebär.
	

 ▪	

 Vårdgarantin på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats
Förnyad medicinsk bedömning och fast vårdkontakt
Landstingen är skyldiga att medverka till att patienter, som önskar det,

får en förnyad medicinsk bedömning. Patienter har även rätt till en
samordnare, en så kallad fast vårdkontakt, om detta behövs för
patientens trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården.
Patientens säkerhet i vården
Det finns en ny patientsäkerhetslag vars syfte är att skapa en säkrare
vård genom att få ned antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på
systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått
misstag. Genom lagen är det lättare för patienter att anmäla skador
som uppstått i vården till Socialstyrelsen. Patienten behöver inte själv
ha kännedom om vem eller vad som har brustit i behandlingen, utan
det räcker att anmäla händelsen som sådan. Dessutom innebär lagen ett
skärpt ansvar för vårdgivarens för att arbeta systematiskt med
patientsäkerhet.
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Patientsäkerhetslag (2010:659) på riksdagens webbplats
Patientsäkerhet på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats
Patientsäkerhet på Socialstyrelsens webbplats

Cancervård
Cancervården bedrivs nästan uteslutande i landstingens regi. Den
palliativa vården (vård i livets slutskede) bedrivs dock till största delen
på kommunnivå. Cancervården är ett multidisciplinärt område och
engagerar många specialiteter, som kirurger, onkologer, patologer,
gynekologer, hematologer och lungmedicinare. För cancervården,
liksom för annan hälso- och sjukvård, gäller bestämmelserna i hälsooch sjukvårdslagen.
En nationell cancerstrategi
Regeringen har sedan 2009 arbetat med genomförandet av en nationell

cancerstrategi för framtiden. I strategin ingår målinriktade insatser och
åtgärder för att möta cancervårdens framtida behov och utmaningar.
Uppdrag till myndigheter och överenskommelser med SKL
Inom ramen för cancerstrategin har regeringen gett uppdrag till bl.a.
Socialstyrelsen. Överenskommelser har också ingåtts med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om hur regeringen, landstingen och
regionerna ska utveckla och förbättra den svenska cancervården.
	

 ▪	

 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden
	

 ▪	

 Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC)
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma
subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna
personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte
kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.
Ändrad könstillhörighet
Den som önskar ändra könstillhörighet behöver inte vara svensk
medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad
könstillhörighet ska under vissa förutsättningar anses som giltiga i
Sverige.
Samma krav ska gälla för sterilisering enligt steriliseringslagen oavsett
om patienten är svensk eller utländsk medborgare.
Kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen
fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet har avskaffats.

Myndigheter
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver
utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
	

 ▪	

 Hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för
tillståndsprövning inom dessa områden. Tillsynsuppdraget omfattar
även handläggning av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria
och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys (MYVA) har till huvuduppgift att ur ett
patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera
verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården samt
tandvården.
	

 ▪	

 Myndigheten för vårdanalys webbplats
Patientskadenämnden och Patientnämnden
Patientskadenämnden är en rådgivande nämnd till försäkringsbolagen.
Patientnämnden ska stödja och hjälpa enskilda patienter hjälpa
patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina
intressen och hjälpa dem till rätt myndighet.
	

 ▪	

 Hitta din patientnämnd på Socialstyrelsens webbplats
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och

intresseorganisation för kommuner och landsting. Deras uppdrag
bygger på att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för
lokalt och regionalt självstyre. Staten och SKL har slutit ett flertal
överenskommelser inom området hälso- och sjukvård.
	

 ▪	

 Sveriges Kommuner och Landstings webbplats om
överenskommelser som slutits inom hälso- och
sjukvårdsområdet
Anmäla felaktig eller orättvis behandling av myndighet
Den som anser sig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en
myndighet kan klaga hos Riksdagens ombudsmän (JO). JO har till
uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer
lagar och förordningar.
JO kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i
särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel
eller annat brott i tjänsten. JO kan dock inte ändra på en kommuns
beslut eller en domstolsdom.
	

 ▪	


JO - Riksdagens ombudsmäns webbplats

Hälso- och sjukvårdsfrågor i EU
EU-samarbetet är ett viktigt komplement till det nationella arbetet med
att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och
effektivitet. EU:s mål inom hälsoområdet är att garantera
patientsäkerheten och kvaliteten på hälso- och sjukvården för att
främja hälso- och sjukvård över gränserna och öka rörligheten för
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.
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. En grundläggande princip för varje
stat är att ge god hälso- och sjukvård till sina medborgare, och att
vården främst är en angelägenhet för medlemsstaterna. Varje
medlemsstat inom EU ansvarar själva för att organisera och finansiera
sin egen hälso- och sjukvård.
Direktiv ska tydliggöra rätten till ersättning för vård i annat EU-land
Det finns ett direktiv om patienters rätt till ersättning för planerad
hälso- och sjukvård i andra EU-länder, allmänt kallat
patientrörlighetsdirektivet. Frågan är komplicerad eftersom den
innebär en balansgång mellan nationellt självbeslutande på hälso- och
sjukvårdsområdet och patienters rätt att ta del av den fria rörligheten
av hälso- och sjukvårdstjänster inom EU. Huvudsyftet med direktivet
är att tydliggöra rätten till ersättning för vård i annat EU-land och
därmed möjliggöra en mer enhetlig tillämpning av dessa rättigheter
runt om i Europa.
Just nu pågår arbetet med att genomföra direktivet i Sverige. Detta
arbete måste vara avslutat senast den 25 oktober 2013.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård

Enkel och säker organdonation och transplantation
Det finns ett direktiv om organdonation och transplantation vars syfte
är att förenkla och garantera att mänskliga organ för transplantation
inom EU uppfyller grundläggande säkerhets- och kvalitetskrav.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31
mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer
för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning,
konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader
och celler
Kvalitet och säkerhet för blod, vävnader och celler
Det finns ett direktiv för blod, vävnader och celler som styr nivån på
kvalitet och säkerhet inom området.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG om
fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling,
kontroll, framställning, förvaring och distribution av
humanblod och blodkomponenter
Fördjupat samarbete inom e-hälsa
För att patienter ska kunna få effektiv och säker behandling och vård i
ett annat EU-land samarbetar EU-länderna kring e-hälsa. Sverige är
medlemmar i epSOS som är det första EU projektet på ehälsoområdet
som kopplar samman många länder i praktiskt samarbete.
Många länder har redan infört elektroniska system och lösningar,
däremot är informationsutbyte mellan olika nationella system som är
en frågeställning som epSOS jobbar med. Projektet finansieras av EUs
medlemsländer och två icke medlemsländer som deltar i projektet.
	

 ▪	

 EU-projektet epSOS webbplats
EPSCO-rådet beslutar
EPSCO-rådet beslutar om hälso- och sjukvårdsfrågor
Det är EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) som beslutar inom området.

Hälso- och sjukvårdsfrågor i övriga världen
Internationellt samarbete inom hälso- och sjukvården sker även
utanför EU-området. Detta sker i forum som Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europarådet,
Världshälsoorganisationen (WHO) samt i andra delar av Förenta
nationerna som i FN:s social- hälsokommission (CSOCD).
Kvalitetsindikatorer för jämförelser
Sverige deltar aktivt i flera internationella projekt för utvecklande av
kvalitetsindikatorer på hälso- och sjukvårdsområdet. Arbetet med att ta
fram kvalitetsindikatorer är till exempel ett av det mest prioriterade
områdena inom arbetet i OECD:s hälsoprojekt.

European Helath Observatory är ett partnerskap mellan bland andra
WHO, Sverige, Norge, ett antal EU-länder och Världsbanken med
uppgiften att sprida och utveckla kunskap om hälso- och
sjukvårdssystem.
Strategi för samarbete med WHO
WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och
samordna internationella hälsoarbete. Det finns en strategi för Sveriges
samarbete med WHO som löper 2011-2015 och som anger mål,
samarbetsformer och hur Sverige ska stärka WHO:s verksamhet under
perioden.
	

 ▪	

 Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen
(WHO) 2011-2015

Genom att utveckla kvalitetsindikatorer på internationell nivå
förbättras möjligheterna att göra jämförelser länder emellan, även om
det huvudsakliga syftet med indikatorerna är att stärka det nationella
arbetet med att utvärdera och förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet.
	

 ▪	

 Kvalitetsindikatorer på OECD:s webbplats

Nordiska ministerådet och Europarådet
Sverige deltar i samarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska
ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.

Globalt om Ehälsa
Sverige arbetar tillsammans med andra länder för att utveckla och
använda standarder som underlättar informationsöverföring över
landsgränserna. Bland annat så är Sverige medlem i organisationen
International Health Terminology Standards Development
Organisation (IHTSDO) som tittar på att skapa ett gemensamt språk
för vård och omsorg.
	

 ▪	

 International Health Terminology Standards Development
Organisation:s webbplats

Det finns också enskilda avtal med ett antal länder inom hälso- och
sjukvårdsområdet.
	

 ▪	

 Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik på
norden.org
	

 ▪	

 Europarådets webbplats

Internationellt partnerskap för att sprida kunskap om hälso- och
sjukvårdssystem

Utanför EU deltar Sverige även i Europarådet och deltar aktivt i
arbetet inom arbetsgrupper och kommittéer som rör hälso- och
sjukvård.

Läkemedel i Sverige
Läkemedel är alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla
eller förebygga sjukdomar. Läkemedelsverket ansvarar för vilka
preparat som får kallas läkemedel och därmed säljas i Sverige.
Godkännande av läkemedel
När ett nytt läkemedel ska godkännas för försäljning i Sverige ansöker
företaget hos Läkemedelsverket om godkännande. Myndighetens
uppgift är att se till att den enskilde patienten och hälso- och
sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög
kvalitet.
Läkemedelsverket följer godkända läkemedels användning, informerar
samt ger behandlingsrekommendationer till förskrivarna (de som har
rätt att skriva ut recept) inom hälso- och sjukvården. Särskilt viktigt är
att kontinuerligt följa ett läkemedels biverkningsprofil och vid behov
vidta åtgärder.
	

 ▪	

 Läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats
Subvention av läkemedel
I Sverige subventionerar staten vissa läkemedel för att kostnaderna för
den enskilda individen inte ska bli alltför höga. Detta kallas
läkemedelsförmåner.
Läkemedelsförmånerna innebär att staten subventionerar läkemedel på
recept för att det ska finnas ett tak (ett högkostnadsskydd) för hur
mycket patienter ska behöva betala själva för läkemedel de behöver.
Som patient betalar man maximalt 1800 kronor för de läkemedel som
ingår i läkemedelsförmånerna under en tolvmånadaders period.
Läkemedelsförmånerna regleras i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Genom Läkemedelsöverenskommelsen mellan staten och landstingen
ersätter staten landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna.
Hur stor ersättningen är regleras genom överenskommelser mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
	

 ▪	

 Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
	

 ▪	

 Läkemedel på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats
Nämnd fastställer vilka läkemedel som ska subventioneras och pris
Vilka läkemedel som omfattas av den statliga subventionen bestäms av
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det är Nämnden för
läkemedelsförmåner inom TLV som beslutar om vilka läkemedel som
ska subventioneras och fastställer pris på dessa.
	

 ▪	

 Läkemedel på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
webbplats
Försäljning av läkemedel
Apoteksmarknaden är i dag omreglerad och möjliggör även för privata
aktörer att öppna apotek. Det är också möjligt att sälja vissa receptfria
läkemedel i vanliga butiker. Den som vill bedriva detaljhandel med
läkemedel i så kallade öppenvårdsapotek måste ansöka om tillstånd
hos Läkemedelsverket. Läkemedelsverket prövar och beslutar om
vilka läkemedel som uppfyller kraven och ska få säljas. Läkemedlen
får säljas till den som har fyllt 18 år.
Syftet med omregleringen är att öka tillgängligheten till läkemedel
genom fler apotek med längre öppettider och bättre service. Ett annat
mål är att få låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenten och
det offentliga.
	

 ▪	

 Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Vårdgivarna ansvarar för sjukhusens läkemedelsförsörjning
Vårdgivarna ansvarar för att på egen hand eller genom avtal med andra
aktörer organisera sin försörjning med läkemedel. De ska se till att
läkemedelsförsörjningen bedrivs rationellt och att sjukhusen har
tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Det ska bland annat finnas
ett sjukhusapotek. Bestämmelserna finns i lagen om handel med
läkemedel m.m.
	

 ▪	

 Lagen (2009:366) om handel med läkemedel på riksdagens
webbplats

Läkemedelsfrågor i EU

Nationell läkemedelsstrategi
Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tog,
tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, 2011 beslut om
en nationell läkemedelsstrategi. Syftet är att få en nationell
kraftsamling kring prioriterade förbättringar på läkemedelsområdet.
	

 ▪	

 Nationell läkemedelsstrategi - Handlingsplan 2013

förbättra kvaliteten på och spridningen av information till
allmänheten så att de kan fatta välgrundade beslut.
Regler inom läkemedelsområdet
Direktivet om humanläkemedel innehåller bland annat grundläggande
regler för att få läkemedel godkända för användning. Direktivet
innehåller ett omfattande regelverk som innehåller regler kring
biverkningsrapportering och regler för märkning av läkemedel.

Myndigheter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TLV fastställer öppenvårdsapotekens inköps- respektive
försäljningspris för de läkemedel och varor som ingår i
läkemedelsförmånerna.
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av
läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska
produkter.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
SKL har slutit en överenskommelser med staten om bland annat för
ersättning för läkemedelskostnader.

Sverige berörs på EU-nivå av ett antal direktiv och förordningar inom
läkemedelsområdet. De omfattar hur läkemedel och produkter som
används inom hälso- och sjukvården blir godkända för att användas
inom EU.
När det gäller läkemedelområdet och vård är EU:s viktigaste mål att
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


trygga tillgången till läkemedel till rimlig kostnad,
se till att läkemedlen är säkra och effektiva, och

Förordningen om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännanden och tillsyn av human- och veterinärläkemedel
innehåller regler för centralt godkända läkemedel, det vill säga för
vilka ett godkännande blir giltigt för hela EU.
EU-direktiv måste genomföras i svensk rätt. Ibland uppfyller
medlemsstaten redan de krav som ställs i ett direktiv och då behöver
inga åtgärder vidtas, i andra fall måste staten genomföra direktivet
inom en bestämd tid.
En förordning behöver inte genomföras i svensk rätt utan är direkt
tillämplig då den träder i kraft.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

	

 ▪	


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004
om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av
och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en europeisk
läkemedelsmyndighet

Godkänna läkemedel inom hela EU
Ett läkemedel kan godkännas för hela EU. Detta ska alltid göras för
nya innovativa läkemedel, bioteknologiska läkemedel och läkemedel
för vissa sjukdomsgrupper. Direktivet om humanläkemedel reglerar
nationella läkemedelsgodkännanden samt godkännanden genom så
kallade ömsesidiga procedurer.
Medicintekniska produkter
Det finns också ett direktiv för medicintekniska produkter. Begreppet
medicintekniska produkter innefattar ett brett område av produkter
som är avsedda att användas inom alla delar av hälso- och sjukvården.
Hit hör allt från enkla produkter som plåster till stora avancerade
system, till exempel datortomografer.
	

 ▪	

 Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter
EU-regler för kosmetika
Direktivet om kosmetika styr innehållet, märkning och
marknadsföring av kosmetiska produkter inom EU.
Läs mer om EU-regler inom läkemedelsområdet på
Läkemedelsverkets webbplats.
	

 ▪	

 Rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
	

 ▪	

 EU-regler inom läkemedelsområdet på Läkemedelsverkets
webbplats

Nationell eHälsa i Sverige
Nationell eHälsa är strategin om tillgänglig och säker information
inom vård och omsorg. Strategin leds av Socialdepartementet i
samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting,
Vårdföretagarna samt Famna.
Nationell eHälsa handlar om hur vi med gemensamma ansträngningar
nu arbetar för att reformera och förbättra informationshanteringen
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till gagn för individen,
personalen och beslutsfattarna.
Förenklat kan man säga att begreppet eHälsa omfattar all användning
av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och
omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept
och webbportaler med hälsoinformation riktad till invånarna.
Ledorden i det fortsatta arbetet med Nationell eHälsa är införande,
användning och nytta.
	

 ▪	

	

 ▪	


Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg
Webbplats för Nationell eHälsa

Nationell eHälsa i EU

Psykiatri i Sverige

EU-länderna samarbetar om eHälsa i ett projekt som kallas epSOS.

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.

Smart Open Services for European patients (epSOS) är ett europeiskt
projekt för att låta information följa patienten inom hela EU och
därmed göra det lättare för den som rör sig över gränserna att få
samma goda vård i alla medlemsstater.
SepSOS är den svenska delen av projektet som bland annat bidrar med
expertis och erfarenheter.
Något samarbete om eHälsa på global nivå finns inte.
	

 ▪	

	

 ▪	


Smart Open Services for European patients webbplats
(engelska)
SepSOS på Center för eHälsa i samverkans webbplats

Ansvar för psykiatri
Samhällets ansvar för att ge god vård och omsorg till människor med
psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning fördelas mellan
stat, landsting och kommuner.
Staten stimulerar forskning och kunskapsutveckling
Staten ska stimulera forskning, kunskapsutveckling och
kunskapsspridning inom området, har ansvar för att det finns
högskoleutbildad personal i tillräcklig omfattning, och att
lagstiftningen stödjer utvecklingen mot en god och säker vård.
Landstingen erbjuder vård
Landstingen ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god
hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom landstinget, enligt
hälso- och sjukvårdslagen. De patienter primärvården inte har resurser
och kompetens för att diagnostisera och behandla hänvisas till den
psykiatriska specialistsjukvården. Landstinget ska även erbjuda
rehabilitering och habilitering till alla bosatta i landstinget.
Hälso- och sjukvården har möjlighet att tillämpa psykiatrisk
tvångsvård. Landstinget ska även se till att personer som omfattas av
lagen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får
rådgivning och annat personligt stöd.
	

 ▪	

 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) på riksdagens webbplats
Socialtjänsten ansvarar för boende och sysselsättning
Kommunernas socialtjänst har huvudansvar för boende och
sysselsättning för människor med psykisk funktionsnedsättning.

Socialnämnden ska känna till levnadsförhållandena i kommunen för
dessa personer och informera om vad man kan erbjuda dem, i sin
uppsökande verksamhet.
Kommunen ska planera sina insatser för enskilda individer
tillsammans med berörda myndigheter och organisationer. Den som
inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat
sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i
övrigt. Kommunen har i vissa fall möjlighet att utöva tvångsvård.
Lagstiftning inom den psykiatriska vården
De allmänna bestämmelserna om den psykiatriska vårdens innehåll
och utförande finns i hälso- och sjukvårdslagen samt i lagen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Kompletterande bestämmelser för den psykiatriska tvångsvården ges i
lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
Denna lagstiftning reglerar närmare förutsättningarna för
tvångsvårdens bedrivande och patientens rättsäkerhet.
	

 ▪	

 Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård på riksdagens
webbplats
	

 ▪	

 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård på riksdagens
webbplats
Psykiatrisk tvångsvård
I lagen om psykiatrisk tvångsvård 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 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
tvångsvård som brottspåföljd. Av lagen framgår bland annat villkor för
permissioner och tvångsåtgärder samt villkor som ska vara uppfyllda
för att vården ska kunna upphöra.
för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen
för personer med psykisk ohälsa. I en handlingsplan lyfter de fram ett
antal strategiskt prioriterade områden och insatser som utgör grunden
för regeringens satsning 2012-2016.
	

 ▪	

 PRIO - psykisk ohälsa
Myndigheter
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för
verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Socialstyrelsen ger ut riktlinjer för vård och behandling samt utövar
tillsyn, följer upp och utvärderar reformer, lagstiftning och
verksamheter som kommuner och landsting bedriver.
	

 ▪	

 Psykisk hälsa på Socialstyrelsens webbplats
Sveriges Kommuner och Landsting
Regeringen har slutit ett antal överenskommelser inom
psykiatriområdet när det gäller barn och unga. Läs mer under länken
Externa Länkar.
Det finns inget specifikt samarbete inom EU eller internationell nivå
inom psykiatriområdet.
	

 ▪	

 Psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Landstings
webbplats

Tandvård i Sverige
Det svenska tandvårdssystemet innehåller både ett allmänt
tandvårdsbidrag till alla vuxna från och med det år man fyller 20 år
och ett högkostnadsskydd för tandvårdstjänster. Vilken tandvård som
ersätts bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Det råder fri prissättning inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.
Referenspriser utgör grunden för beräkningen av statlig
tandvårdsersättning och fungerar även som jämförelsepris för
patienterna.
Tandvårdsstödet har på en övergripande nivå två mål:
	

 1.	


att bibehålla en god tandhälsa hos individer med inga eller små
tandvårdsbehov, samt

	

 2.	

	

 3.	


att möjliggöra för individer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad.
Landstingen har det grundläggande ansvaret för att befolkningen
erbjuds tandvård. Tandvården kan utföras antingen av landstingets
tandvårdsorganisation - folktandvården - eller av en privat vårdgivare.
Folktandvården utför merparten av barn- och ungdomstandvården,
även om det i nästan alla landsting finns möjlighet att välja vårdgivare.
Privattandvården svarar för huvuddelen av vuxentandvården.
	

 ▪	

 Tandvårdslag (1985:125) på riksdagens webbplats
	

 ▪	

 Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd på riksdagens
webbplats
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet omfattar förebyggande tandvård och
tandvård som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar samt har
förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska

åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men
inte tandvård av rent kosmetiska skäl.
Vårdförebyggande och skydd mot höga kostnader
Tandvårdsstödet består dels av ett allmänt tandvårdsbidrag i
vårdförebyggande syfte dels av ett nytt skydd mot höga kostnader.
Regeringens ambition är att via det allmänna tandvårdsbidraget
bibehålla en god tandhälsa hos individer med små tandvårdsbehov
samt via högkostnadsskyddet undvika att personer med stora behov
avstår från tandvård av ekonomiska skäl.
Det allmänna tandvårdsbidraget
Tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar till och med det år då
man fyller 19 år.
Tandvårdsbidraget innebär att alla, från och med det år man fyller 20
år, får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Inom
åldersgrupperna 20-29 år och 75 och äldre har regeringen försökt
stimulera till fler tandläkarbesök. Läs mer om bidraget under Relaterat
på Tand- och Läkemedelsförmånsverkets webbplats. Subventionen
dras av hos tandläkaren.
Högkostnadsskydd
Regeringen har infört ett skydd mot höga kostnader för
tandvårdstjänster. Skyddet innebär att kostnader för den enskilde under
en tolvmånadersperiod, 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 individen betala själv. Vårdgivaren
får ersättning av staten per utförd åtgärd.

Myndigheter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TLV har uppdraget att bedöma vilka tandvårdskostnader som ersätts.
Myndigheten fastställer även referenspriser för de åtgärder som ersätts.
	

 ▪	

 Tandvård på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
webbplats
Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar det statliga tandvårdsstödet.
	

 ▪	

 Tandvård på Försäkringskassans webbplats
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer och indikatorer inom
tandvårdsområdet samt administrerar tandhälsoregistret (ett
hälsodataregister).
	

 ▪	

 Tandvård på Socialstyrelsens webbplats
Externa länkar
	

 	

Webbtjänsten 1177:s webbsidor om tandvård

Tandvårdsfrågor i EU
Inom tandvårdsområdet berörs Sverige på EU-nivå av en förordning
som påverkar möjligheten att få tandvård i andra EU/EES-länder. Det
så kallade patientrörlighetsdirektivet omfattar rätt till ersättning för
planerad tandvård och hälso- och sjukvård i andra länder.
Enligt EU-förordningen om samordning av de sociala
trygghetssystemen kan patienter som omfattas av det svenska hälsooch sjukvårdssystemet få tandvård i andra EU/EES-länder på samma
ekonomiska villkor som gäller för andra försäkrade i det aktuella
landet. Det gäller till exempel om ett akut behov av tandvård uppstår
under en utlandsvistelse.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen
Rätt till ersättning för planerad hälso- och sjukvård
Det så kallade patientrörlighetsdirektivet omfattar även tandvård.
Direktivet handlar om patienters rätt till ersättning för planerad hälsooch sjukvård i andra EU-länder.
Den som vill genomgå planerad tandvård utomlands måste ansöka om
förhandstillstånd hos Försäkringskassan. Om förhandstillstånd beviljas
behöver patienten sedan inte betala mer för vården än andra som
omfattas av sjukförsäkringen i det land där vården utförs.
Den som fått tandvård i ett annat EU/EES-land kan också ansöka om
att få ersättning i efterhand.
	

 ▪	

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård
	

 ▪	

 Om planerad tandvård utomlands på Försäkringskassans
webbplats

Öppna jämförelser inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i
Sverige
Regeringen har beslutat en strategi för kvalitetsutveckling genom
öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas
återkommande och som beskriver verksamheter med avseende på
kvalitet och effektivietet. Syftet är att stimulera utvecklingen av en
jämlik och effektiv socialtjänst och hälso- och sjukvård med god
kvalitet.
Visionen för öppna jämförelser är aktuell kunskap när du vill ha den
och som du vill ha den. De öppna jämförelserna ska ge underlag för
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


medborgare och patienter att välja vårdgivare
policybeslut och oberoende granskning
fördjupade analyser och jämförelser som stimulerar vården och
socialtjänsten att förbättra kvaliteten och effektiviteten.
Öppna jämförelser inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i
Sverige

Samarbete i EU
Inom EU finns en arbetsgrupp, Working Group on Measuring and
Monitoring the Effectiveness of Health Investments, som fokuserar på
användandet av öppna jämförelser ur ett policyperspektiv.
Arbetsgruppen leds av Sverige.
Det finns inget formaliserat samarbete om öppna jämförelser på global
nivå.
Ladda ner
	

 	

Rapporten "The 2011 Commonwealth Fund International
Health Policy Survey - Resultat för äldre" (pdf 3,4 MB)
	

 	

Rapporten "IHP International Survey of Sicker Adults Resultat för Sverige" (pdf 3,4 MB)

Lena Ek
Miljöminister
Miljödepartementet
Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
	

 	

Nationell kemikaliepolitik
	

 	

Kemikaliepolitik inom EU
	

 	

Internationell kemikaliepolitik
	

 	

Remisser
Sveriges regering arbetar aktivt för att stärka och utöka den nuvarande
kemikalieregleringen, såväl nationellt som internationellt. Regeringen
arbetar också för att minska användningen och spridningen av farliga
ämnen i varor. Särskilt fokus riktas mot att barn kommer i kontakt med
farliga ämnen.
Kemikalier är en viktig och nödvändig del av våra liv och bidrar till
livsmedelsproduktionen, klädesproduktionen och tillverkningen av
nästan alla varor i vår vardag. Kemikalieindustrin är en av de mest
globaliserade av alla industrier och en starkt bidragande faktor till
ekonomisk tillväxt. Användningen av kemikalier är en viktig del i
samhället och behövs ofta för att få önskad funktion i en mängd
produkter och tjänster.
Felaktig hantering av kemikalier kan dock leda till allvarliga och
dyrbara skador på hälsa och miljö. Kunskap om kemiska ämnens
hälso- och miljöfarliga egenskaper är en förutsättning för en säker
hantering vid tillverkning, användning, återvinning och i avfallsledet.
Dålig kemikaliekontroll och felaktigt användande av farliga kemikalier

riskerar att leda till stora samhälleliga kostnader för att korrigera för
skador på människors hälsa och miljön.
Nationell kemikaliepolitik
Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Att
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en av de viktigaste, mest
omfattande och utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken.
Regelverket för kemikalier är i stort sett totalharmoniserat inom EU
och mycket av Sveriges arbete på området är därför inriktat på att
driva frågorna inom EU och internationellt.
Reglering av kemikalier på EU-nivå
Sverige arbetar inom EU för att ytterligare utveckla lagstiftningen
inom området. De grundläggande regelverken inom EU är
kemikalieförordningen Reach och CLP-förordningen om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
Utöver dessa finns bland annat regler för användning av
växtskyddsmedel och biocider samt produktspecifika direktiv som
exempelvis RoHS-direktivet om vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning samt leksaksdirektivet. Dessa rättsakter ställer
bland annat upp kunskaps- och märkningskrav för kemiska ämnen som
tillverkas i eller importeras till EU eller mekanismer för att utvärdera
ämnens risker samt för att sätta upp tillståndskrav eller begränsningar
för användningen.
Globalt arbete
Världssamfundet har enats om ett globalt mål om en säker
kemikaliehantering till år 2020. Inom ramen för detta driver den
svenska regeringen kemikaliefrågorna internationellt för att ytterligare
stärka regelutvecklingen inom kemikalieområdet. Regeringen
lanserade bland annat 2012 ett initiativ om "8 år - 8 steg - På väg mot

en hållbar hantering av kemikalier till 2020" i syfte att öka
förutsättningarna att nå 2020-målet. Sverige har vidare exempelvis
bidragit aktivt till att nå ett ambitiöst globalt bindande instrument för
kvicksilver, vilket världens länder enades om i januari 2013.
Sverige har de senaste åren utökat sitt stöd till utvecklingsländer och
Sverige kan på så vis bidra till uppbyggnad av kunskap och en
myndighetsstruktur som leder till att länderna kan tillämpa
överenskommelserna och utveckla en ändamålsenlig
kemikaliekontroll.
Genom den globala kemikaliestrategin (SAICM) och inom den
europeiska kemikalielagstiftningen verkar regeringen bland annat för
att minska användningen och spridningen av farliga ämnen i varor. I
det globala kemikaliearbetet är ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd
till utvecklingsländerna en viktig byggsten.
Miljömålet Giftfri miljö
Enligt miljömålet Giftfri miljö ska förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Målet är också att halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och att deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen ska också vara nära bakgrundsnivåerna.
Grunden i arbetet för Giftfri miljö är att förebygga skador på
människors hälsa eller i miljön av kemiska ämnen, produkter och
varor.
Ladda ner
	

 	

Regeringsbeslut: Etappmål för farliga ämnen (pdf 237 kB)
Externa länkar
	

 	

Kemikalieinspektionens webbplats
	

 	

Om miljömålet Giftfri miljö på Miljömål.se

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
Begravningsverksamhet (Till området för sjukvård o d)
Mål
Det finns inte några specifika mål formulerade för
begravningsverksamheten.
Prioriteringar 2013
Regeringen har utsett en utredare som till halvårsskiftet 2013 ska se
över om lagstiftningen behöver ändras så att hanteringen av metaller
efter kremering blir mer miljövänlig.

Svenska kyrkan är huvudman - utom i Stockholm och Tranås
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på de
flesta orter. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för
begravningsverksamheten.
För dem som inte tillhör något kristet trossamfund ska huvudmannen
tillhandahålla särskilda begravningsplatser.
Huvudmannen ansvarar för gravar och gravsättning
I begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla med ett
tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning
samt att sköta gravsättning och kremering.
Huvudmannen ska kunna anvisa och hålla med lokaler som lämpar sig
för begravningsceremoni.

Utredaren ska också analysera hur ansökningsförfarandet för och
prövningen av tillstånd till nya begängelsemetoder ska gå till.
	

 ▪	

 Dir. 2012:118 Begravningsfrågor

Utanför begravningsverksamheten faller sådana tjänster som
anskaffande av kista och gravsten, annonsering, anordnande av
begravningsceremoni och minnesstund samt skötsel.

Budget
Det finns inte någon specifik budget avsatt för
begravningsverksamheten.
	

 ▪	

 Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013

Begravningsverksamheten regleras på nationell nivå.
	

 ▪	

 Begravningslag (1990:1144)
	

 ▪	

 Begravningsförordning (1990:1147)

Begravningsverksamheten i Sverige (Till området för sjukvård od)
Begravningsverksamhet är de uppgifter och tjänster samhället ansvarar
för i samband med begravningar. Begreppet omfattar exempelvis
förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.
Staten har grundläggande ansvar för att begravningsverksamheten
fungerar. Ansvaret omfattar alla som är folkbokförda i Sverige.

Beatrice Ask

Karin Enström

Justitieminister

Skydd och säkerhet (Ingår i området för sjukvård o d)

Rättsmedicin (Ingår i området för sjukvård)

Ansvarigt statsråd
Karin Enström
Försvarsminister
Ansvarigt departement
Försvarsdepartementet

Rättsmedicinalverket är den myndighet inom rättsväsendet som har till
uppgift att tillhandahålla rättspsykiatriska, rättsmedicinska,
rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar. Poliser och åklagare
kan ibland ha behov av rättsmedicinska analyser för att kunna
genomföra vissa brottsutredningar.
Justitiedepartementet ansvarar för de lagar och förordningar som rör
Rättsmedicinalverket, liksom styrningen av myndigheten.
Bland de frågor med anknytning till Rättsmedicinalverket och
rättsmedicin som Justitiedepartementet arbetar med är regler kring
utfärdandet av rättsintyg, samt förfarandet kring utredningar av
dödsfall och allvarliga skador i samband med polisingripande.
Relaterat
	

 	

SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten
	

 	

SOU 2006:63 Forensiska institutet. Ny myndighet för
kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
	

 	

Prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Externa länkar
	

 	

Rättsmedicinalverket

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

 	


Krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de
strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna
förebygga och hantera krissituationer. Det pågår ett
kontinuerligt arbete med att förebygga hot och risker samt
förberedelser som ska stärka krisberedskapsförmågan.
Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och 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. Skydd mot olyckor är ett
område som främst syftar till att förebygga och hantera
vardagens olyckor. De olika räddningstjänsterna är här den
viktigast aktören.

Krisberedskap
	

 	

Vem gör vad?
	

 	

Skydd mot olyckor
	

 	

Har inte undermenyer
En strategi för Sveriges säkerhet
	

 	

Har inte undermenyer
Svenskt krisstöd till utlandet
	

 	

Informationssäkerhet
	

 	

Har inte undermenyer
Regeringskansliets krishantering
Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna
klara av såväl små som stora olyckor och kriser. Krisberedskapen
syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Hur definieras begreppet kris?
Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner.
Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och
organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga
och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. En
kris kan t.ex. vara följden av en naturkatastrof, stor olycka, epidemi
eller ett datahaveri.
Ansvarsprincipen
Den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap baseras på
den så kallade ansvarsprincipen, vilket innebär att den som bedriver
verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även
under krissituationer.
Det innebär att myndigheterna själva ska ha en organisation som också
är riggad för att klara av verksamheten vid en en eventuell kris. Det

finns ofta ett behov av att den som är ansvarig för en verksamhet
samverkar, såväl inom sin sektor som utanför, för att kunna lösa
uppgiften. Därför innebär ansvarsprincipen också ett ansvar för varje
aktör att arbeta tillsammans med andra för att hantera och lösa kriser.
Krisberedskapen kan delas in i olika faser, förebyggande (före),
krishantering (under) och lärande (efter).
Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet syftar till att, genom att ansvariga aktörer
genomför förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, minska
antalet olyckor och kriser samt att minimera effekterna av inträffade.
Övning, utbildning och robusthetshöjande åtgärder i infrastruktur är
några exempel på förebyggande arbete.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
För att ge ett samlat stöd till olika aktörer och effektivisera arbetet med
samhällets krisberedskap inrättades en ny myndighet den 1 januari
2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Samtidigt
lades Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och
Styrelsen för psykologiskt försvar ned. Verksamheten äger nu rum
inom den nya myndigheten.
MSB arbetar med samordning över sektorsgränser och
ansvarsområden, inom och mellan centrala myndigheter, regioner och
kommuner. Myndigheten ska arbeta såväl förebyggande som under
och efter en kris eller olycka.
Relaterat
	

 	

Krishantering
	

 	

Kansliet för krishantering
	

 	

Läs broschyren "Trygg tillsammans" om samhällets
krisberedskap
Externa länkar
	

 	

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Vem gör vad?

Den nationella krishanteringsförmågan

	

 	


Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i första hand strategiska
frågor medan ansvaret för ledning och samordning av operativa
åtgärder av nationell karaktär ligger på myndigheter. Den nationella
nivån ska bistå den lokala och regionala nivån.

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Den nationella krishanteringsförmågan
Har inte undermenyer
Den regionala krishanteringsförmågan
Har inte undermenyer
Kommunal krishantering

Under en kris utförs insatser av flera olika aktörer, till exempel
länsstyrelsen, räddningstjänst och polisen, samtidigt. Därför är
aktörerna starkt beroende av varandra och det är viktigt att de
samarbetar och samordnar sina insatser.
Samordning och samverkan måste fungera i alla situationer, även i de
som inte identifierats i förväg. Berörda aktörer måste kunna hantera
händelser som präglas av stor osäkerhet och krav på ett
krishanteringsarbete som spänner över flera samhällssektorer.
Det svenska systemet för ledning, samordning och samverkan av
insatser vid kriser bygger på kommunalnivå (lokal), länsstyrelsenivå
(regional) och nationell nivå (central), samt inom enskilda
samhällssektorer. Huvuddelen av kriserna kan hanteras på lokal och
regional nivå.

Relaterat
	

 	

Regeringskansliets krishantering

Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?
Regeringen ansvarar för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringskansliet stödjer regeringen i det arbetet. Vid kriser hanterar
departementen sakfrågor inom sina respektive ansvarsområden.
Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen utvecklar och
samordnar Regeringskansliets krishantering och ger stöd till
departementen.
Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringens ansvar gäller i första hand strategiska frågor. Ansvaret för
ledning och samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda
myndigheter.
Regeringskansliet stödjer regeringen i krishanteringsarbetet. Inom
Regeringskansliet, liksom i övriga delar av samhället, ligger
ansvarsprincipen till grund för arbetet vid kriser. Det innebär att det
departement som ansvarar för en viss sakfråga under normala
förhållanden hanterar den frågan även vid en kris.
Departementen krishanterar inom sina sakområden
Den sakkunskap som finns på departementen är nödvändig för att
kunna hantera kriser. Departementen ansvarar vid kriser för sakfrågor
inom sina ansvarsområden, medan kansliet för krishantering vid
Statsrådsberedningen ansvarar för samordning och stöd, en samlad
lägesbild och gemensam sammanvägd analys.
Varje departement ska ha en krishanteringsplan och en
krishanteringsorganisation. Det ska finnas en utsedd krisledningsgrupp
som har övat. Departementen ska ha hög tillgänglighet och därför ha
en tjänsteman i beredskap.
Vid en kris ska departementen kunna
	

 ▪	

	

 ▪	


ta emot och vidarebefordra larm,
larma berörda inom den egna organisationen,

	

 ▪	

	

 ▪	


kalla in personal för tjänstgöring,
kontakta och samverka med myndigheter inom departementets
ansvarsområde.

Gruppen för strategisk samordning ger strategisk inriktning
För krishantering finns en grupp för strategisk samordning inom
Regeringskansliet. Gruppen består av statssekreterare från de
departement som berörs av en allvarlig händelse. Gruppen leds av
statsministerns statssekreterare eller den statssekreterare som han eller
hon utser.
Gruppens uppgift vid en kris är att
	

 ▪	

 ange strategisk inriktning för Regeringskansliets arbete,
	

 ▪	

 bereda frågor snabbt,
	

 ▪	

 avgöra oenigheter mellan departementen.
Chefstjänstemannen för krishantering samordnar krishanteringen i
Regeringskansliet
En chefstjänsteman för krishantering finns placerad i
Statsrådsberedningen. Chefstjänstemannens närmaste chef är
statsministerns statssekreterare. Chefstjänstemannens arbetsuppgifter
är att
	

 ▪	

 utveckla,
	

 ▪	

 samordna och
	

 ▪	

 följa upp krishanteringsarbetet inom Regeringskansliet.
För att utveckla krishanteringsarbetet inom Regeringskansliet kan
chefstjänstemannen ge ut riktlinjer om vilken grundnivå
departementen bör ha för att hantera en kris, om utbildning och övning
med mera. Med att samordna menas att hålla ihop arbetet när flera
departement är berörda, ha en helhetssyn och underlätta att inom
Regeringskansliet arbeta över departementsgränserna. Med
uppföljning avses bland annat att följa upp vilken förmåga som finns i
Regeringskansliet att hantera kriser.

Chefstjänstemannen ska vid kriser säkerställa att arbetet dras igång
snabbt, samt samordna och stödja arbetet inom Regeringskansliet.
Kansliet för krishantering samordnar, utvecklar och följer upp
krishantering
Chefstjänstemannen har till sin hjälp ett kansli för krishantering.
Kansliets uppgifter är bland annat
	

 ▪	

	

 ▪	


omvärldsbevakning, analys och lägesbild,
utveckling, utbildning, övning och uppföljning inom
krishantering och kriskommunikation och
	

 ▪	

 att vara en central kontaktpunkt internt i Regeringskansliet.
Kansliet bevakar dygnet runt händelseutvecklingen både inom landet
och internationellt. Kansliets chef, chefstjänstemannen för
krishantering, kan, om det är nödvändigt, starta krishanteringsarbetet i
Regeringskansliet. Under en kris ska kansliet stötta övriga
Regeringskansliet i krishanteringen. Det handlar om att larma, ta fram
en samlad lägesbild och en bild av hur samtliga enskilda händelser
tillsammans påverkar samhället. Efter krisen ska kansliet kunna följa
upp och utvärdera det genomförda arbetet.
Kansliet har också en viktig uppgift i att stödja departementen i deras
arbete med att utveckla sin krishantering och kriskommunikation.
Ett exempel på det utvecklingsarbete som ständigt pågår är
genomförande av utbildningar och övningar. Regeringskansliet deltog
med över 200 personer i den stora samverkans- och
kärnkraftsövningen SAMÖ-KKÖ 2011. SAMÖ-KKÖ, som hölls i
februari 2011, var den största övning i sitt slag som någonsin
genomförts i Sverige och aktörer på lokal, regional och nationell nivå
deltog.
Även regeringen deltar i krishanteringsövningar. Ett exempel är den
seminarieövning i krishantering som hölls den 8 september 2011.
Upplägget tog sin utgångspunkt i övningen SAMÖ-KKÖ. Även

erfarenheter från verkliga händelser vävdes in i övningen. Scenariot
handlade om en kärnteknisk olycka men lärdomarna från övningen
bidrar till en generell förmåga som kan tillämpas på många olika typer
av kriser.
Krishanteringsrådet: Forum för informationsutbyte mellan
Regeringskansliet och myndigheter
Vid krishanteringsrådets möten träffas Regeringskansliet, berörda
myndigheter och andra aktörer för att utbyta information. Under
normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år för allmän
orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Rådet kan också
sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och
myndigheter under allvarliga händelser och kriser.
Krishanteringsrådet instiftades av regeringen i december 2008 och leds
av statsministerns statssekreterare.
I rådet ingår normalt rikspolischefen, överbefälhavaren samt
generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även en landshövding som
företräder länsstyrelserna. Dessutom kan företrädare för de berörda,
myndighetsansvariga departementen medverka. Statsministerns
statssekreterare kan även adjungera andra ledamöter om behov finns.
Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Fredrik Reinfeldt
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Statsrådsberedningen
Relaterat
	

 	

Kansliet för krishantering
	

 	

Krisberedskap

Den regionala krishanteringsförmågan

Kommunal krishantering

Länsstyrelsen har flera viktiga uppgifter i krishanteringssystemet. Vid
händelser med direkta konsekvenser i flera kommuner kan en
samordnad ledning på regional nivå krävas. Samordningsbehovet
berör även företag och organisationer. Det är länsstyrelserna som är
ansvarig för denna samordning. I detta ligger bland annat att:
▪	

 hålla sig underättad om händelseutvecklingen i länet,
	

 ▪	

 verka för att nödvändig samverkan kan åstadkommas och
	

 ▪	

 bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i
samhällsplaneringen.
	

Länsstyrelsen har ett sammanhållande ansvar
Det är länsstyrelsernas uppgift att samverka med och stödja
kommuner, myndigheter, företag med flera, som är primärt ansvariga
för krishanteringen i länet, utan att ta över deras ansvar. Därför ska
länsstyrelserna stödja aktörerna, särskilt kommunerna, när det gäller
planering, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och övning.

Kommunerna har en nyckelroll i samhällets krishantering. Staten och
Svenska Kommunförbundet träffade 2004 ett avtal om kommunernas
uppgifter och ersättning i det nya krishanteringssystemet.

Länsstyrelsernas sammanställda regionala risk- och sårbarhetsanalyser
är ett viktigt underlag för de åtgärder inom krishanteringen som
behöver genomföras av aktörerna på regional nivå.

Överenskommelsen innebär bland annat att:
	

 ▪	

 kommunerna ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för
all verksamhet som måste upprätthållas vid en extraordinär
händelse inom kommunens geografiska område
	

 ▪	

 inom sina geografiska områden ska kommuner och landsting
verka för att nödvändig samverkan kan åstadkommas, samt
	

 ▪	

 kommuner och landsting ska regelbundet utbilda och öva
politiker och tjänstemän så att de kan lösa sina uppgifter.
Risk- och sårbarhetsanalyser innebär att kommunen ska analysera
vilka risker eller händelser som kan drabba kommunen och hur sårbar
kommunen är för dessa händelser.

En strategi för Sveriges säkerhet
En strategi för Sveriges säkerhet är resultatet av en lång process där
synen på säkerhet gradvis har förändrats. Säkerhetsstrategin tar ett
samlat grepp om säkerhetsområdet och konstaterar att arbetet med att
stärka säkerheten är mer komplext idag än tidigare.
Säkerhet berör individen, samhället och det internationella samfundet.
Att stärka samhällets säkerhet kräver att det som ska skyddas, vad som
hotar och medlen för att stärka säkerheten ses i ett sammanhang.
Denna helhetssyn bör genomsyra hela kedjan av säkerhetsbyggande:
från verksamhet som arbetar förebyggande och för att reducera
sårbarheten i samhället till verksamhet som hanterar och
återuppbygger efter en kris. Arbetet bör bedrivas utifrån en strategi
som tar sin utgångspunkt i.
	

 ▪	

 mål för säkerhetsarbetet
	

 ▪	

 hot mot säkerheten och
	

 ▪	

 medel för att stärka säkerheten
I säkerhetsstrategin ligger tyngdpunkten på samhällets säkerhet, dvs.
händelser och förhållanden som enskilda individer saknar
förutsättningar att själva hantera fullt ut och som skadar samhällets
funktionalitet. Med individens säkerhet menas här sådant som går
utöver vardagliga störningar och som berör det svenska samhället till
väsentliga delar.
Mål för vår säkerhet
Målen för vår säkerhet är enligt regeringen att värna:
	

 ▪	

 befolkningens liv och hälsa
	

 ▪	

 samhällets funktionalitet, samt

	

 ▪	


förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Den demokratiska rättsstaten liksom hälso- och sjukvården,
informations- och kommunikationssystemen, energiförsörjningen,
flödena av varor och tjänster, och annan samhällsviktig verksamhet är
förutsättningar för ett fungerande samhälle och får inte bryta samman.
Hot mot vår säkerhet
Hoten mot vår säkerhet förändras ständigt, nya risker och utmaningar
tillkommer. Sveriges säkerhet har stärkts genom den europeiska
integrationen och utvecklingen i vårt närområde. Samtidigt finns det
ett antal hot mot vår säkerhet, hot som kan sprida sig över
nationsgränserna. Regionala väpnade konflikter, terrorism och
förekomsten av massförstörelsevapen hotar internationell säkerhet, och
därmed också vår. Händelser som innebär hot och allvarliga risker kan
vara svåra att förutse och uppstå plötsligt. Det är viktigt att alltid
bibehålla en öppenhet för vad som kan komma att bli ett hot framöver
och förbereda sig för det oväntade.
Medel för att främja säkerheten
Ett brett säkerhetsarbete måste omfatta allt från att förebygga orsaker
och reducera sårbarhet till att förhindra, hantera och återuppbygga.
Med denna kedja av säkerhetsbyggande blir det tydligt att vår politik
för säkerhet berör många fler politikområden än försvarspolitiken och
utrikespolitiken, som traditionellt sett varit centrala för vårt
säkerhetsarbete.
Vi kan minska risken för regionala väpnade konflikter, terrorism och
vissa naturkatastrofer genom riktade åtgärder mot krisernas
grundorsaker inom ramen för arbetet för en rättvis och hållbar
utveckling.

En viktig del i det orsaksförebyggande arbetet är åtgärder för att
hantera miljöproblem, bl.a. utarmning av jordar, klimatförändringar
och vattenbrist, som kan hota global, nationell och mänsklig säkerhet.
Sådana miljöproblem kan leda till konflikter, eller bidra till att
förstärka andra faktorer, såsom fattigdom, sociala klyftor, spridning av
smittsamma sjukdomar, vilka kan skapa instabilitet.
Klimatförändringar kan på sikt påverka vattenflöden och skapa risk för
översvämningar eller ge upphov till andra naturkatastrofer.
Sårbarheter i samhället kan minskas genom att våra system görs mer
robusta och att olika säkerhets- och kontrollåtgärder vidtas.
Ett gemensamt ansvar
Vi bär gemensamt ansvaret för vår säkerhet. Det offentliga har ett
huvudansvar för Sveriges säkerhet. Enskilda individer och företag har
även de ett ansvar och därmed en viktig roll i säkerhetsarbetet. Det
offentliga har ett ansvar att tydliggöra, ta tillvara och att organisera
detta på bästa sätt. Samtidigt måste individer och företag hålla sig
själva informerade om risker och hot, och vilka krav det ställer.
Ansvarigt departement
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Sammanfattning av propositionen Samverkan vid kris - för ett
säkrare samhälle
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svenskt krisstöd till utlandet
Sverige ger krisstöd till länder som drabbats av naturkatastrofer eller
hamnat i annan typ av nödsituation som kräver utomstående nations
hjälp. Hjälpen utgår från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som efter beslut från försvarsministern och regeringen,
organiserar och genomför insatsen.
MSB har ett mycket brett ansvars- och arbetsfält. Bland annat ligger
det i uppdraget att genomföra humanitära insatser,
minhanteringsinsatser, civila kapacitetsutvecklingsinsatser och civila
krishanteringsinsatser.
Räddningsverket (av föregångarna till MSB) har genomfört
internationella stöd- och räddningsinsatser sedan 1988. De flesta
insatserna genomförs i form av stöd till FN eller EU-insatser. MSB är
också kontaktpunkt för bland annat FN, EU och Nato/EADRCC när
kriser och katastrofer har inträffat.
Uppdragen är mycket varierande. Vanligast är att MSB stödjer FNeller EU-personal med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens
inom till exempel vattenrening, katastrofkoordinering, logistik. De
sänder även olika typer av räddningsstyrkor till drabbade områden och
stödjer återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur. MSB arbetar aktivt
för att utveckla kapacitet att även utveckla länder och regioners egen
förmåga att hantera katastrofer, stora olyckor och krishantering. Till
myndighetens ansvar hör också att undsätta svenskar i nöd utomlands
genom den så kallade Stödstyrkan.
MSB bedriver för närvarande insatser bland annat i Afghanistan,
Demokratiska Republiken Kongo, Georgien, Irak, Kosovo, Liberia,
Somalia, Sudan och palestinska områdena.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Informationssäkerhet
	

 	


Har inte undermenyer
Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV)

Tekniskt detekterings- och varningssystem
Många funktioner i samhället är beroende av fungerande itinfrastruktur och god informationssäkerhet. Ett tekniskt detekteringsoch varningssystem (TDV) identifierar skadlig kod och larmar om
pågående it-angrepp. Systemet är avsett att användas i verksamheter
som är känsliga ur ett nationellt säkerhetsperspektiv.
TDV kan liknas vid ett avancerat antivirussystem. Systemet larmar för
sådana it-angrepp som kommersiella antivirusfilter inte stoppar. Efter
överenskommelse med den verksamhet som drabbats av angreppet,
analyserar Försvarets radioanstalt (FRA) den larmande
nätverkstrafiken för att ta reda på mer om angreppet.
FRA får inom informationssäkerhetsområdet efter begäran stödja
statliga myndigheter och statligt ägda bolag med bland annat tekniskt
stöd för att skydda känslig information. FRA har på regeringens
uppdrag lämnat förslag till hur TDV skulle kunna utformas för att
förstärka detta skydd. I uppdraget ingick även att ta fram och testa en
pilotversion av systemet.
Regeringsuppdrag för stärkt informationssäkerhet
Avancerade it-angrepp mot svensk samhällsviktig verksamhet ökar.
Det handlar exempelvis om främmande underrättelseinhämtning,
industrispionage eller förstörande angrepp.
Mot bakgrund av denna utveckling gav regeringen FRA två olika
uppdrag under 2010 och 2011. Uppdragen handlade om hur
informationssäkerheten i samhällsviktig verksamhet skulle kunna
stärkas genom TDV.

Det första uppdraget redovisades i mars 2011 och var främst en
genomgång av hur TDV skulle kunna fungera rent tekniskt. I det andra
uppdraget, som regeringen gav till FRA i november 2011 och som
redovisades i april 2012 belyses ytterligare aspekter av systemet.
Förebyggande arbete i kombination med andra skyddsåtgärder som
TDV ökar möjligheterna till skydd av samhällsviktig verksamhet.
Signalspaning och informationssäkerhet
FRA har två skilda uppdragsområden. Inom det ena området ska
myndigheten bedriva signalspaning inom ramen för
försvarsunderrättelseverksamheten (signalspaning).
FRA ska inom det andra området stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig
från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt
avseende (informationssäkerhet).
Inom ramen för signalspaningsuppdraget följer FRA utvecklingen av
it-hot i det globala nätet och bygger upp kunskap om de mest
avancerade angreppen. Denna kunskap kan komma till nytta i
informationssäkerhetsuppdraget till exempel genom ett TDV som
möjliggör tidig upptäckt av avancerade it-angrepp och intrångsförsök
mot svensk samhällsviktig verksamhet.
Relaterat
	

 	

2010: Regeringsuppdrag om Förstärkt IT-incidentberedskap
	

 	

2011: Uppdrag till Försvarets radioanstalt angående tekniskt
detekterings- och varningssystem för samhällsviktig
verksamhet
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FRA:s webbplats om TDV

Skydd mot olyckor
	

 	

	

 	

	

 	


Krisberedskapsarbete i EU
Har inte undermenyer
Räddningstjänst
Har inte undermenyer
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.
Sjöräddning med helikopter.
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.

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.
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Utsläpp till sjöss
Har inte undermenyer
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Krisberedskapsarbetet inom EU omfattar kemikalieolyckor,
kärnenergiberedskap, transport av farligt gods, utsläpp av olja och
kemikalier till sjöss och samarbete på civilskyddsområdet (civil
protection). Civilskyddssamarbetet rör bland annat åtgärder mot
naturolyckor och teknologiska olyckor såväl till land som till sjöss.
Civilskydd (civil protection)
Civilskyddssamarbetet inom EU syftar till att skydda befolkningar,
miljö, egendom och kulturarv i händelse av en naturkatastrof eller
katastrof orsakad av människan.
Civilskyddsarbetet vilar på två rättsakter: Rådets beslut om inrättandet
av gemenskapsmekanism (reviderad version antogs hösten 2007) och
Rådets beslut om inrättandet av ett finansiellt instrument för civilskydd
(antogs i mars 2007).
Syftet med gemenskapsmekanismen är att underlätta för
medlemsstaterna att snabbt komma till varandras undsättning vid stora
olyckor. Det vill säga att ha en god beredskap i form av konkreta
verktyg och god samordning när ett nedlemsland eller tredje land
efterfrågar nödhjälp. Det kan vara allt ifrån stöd vid skogsbränder till
räddningsarbetet efter en jordbävning. Alla EU:s medlemsstater liksom
EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt kandidatlandet
Kroatien deltar i gemenskapsmekanismen.

EU:s civila insatscenter (MIC)
Monitoring and Information Centre (MIC) är den funktion som arbetar
operativt med dessa hjälpsinsatser. Förutom att förmedla resurser till
ett drabbat land och koordinera assistans, fungerar MIC som ett forum
där de medverkande staterna kan dela och utbyta information.

Transport av farligt gods

Moduler för specifik krishantering
Som ett led i att utveckla EU:s förmåga att hantera en uppkommen
kris, pågår arbetet med att ta fram så kallade civilskyddsmoduler. De
ska bestå av personal och materiel som är ämnade för att kunna
hantera specifika kriser.

Regelverken för transport av farligt gods är till stor del internationella
och inriktas i huvudsak på hur det farliga godset ska klassificeras,
dokumenteras i färdhandlingar, utmärkas, inneslutas och lastas.

Idag finns moduler för att hantera exempelvis moduler för kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära händelser (CBRN-händelser),
skogsbränder samt sök- och räddning efter en jordbävning. På frivillig
basis kan medlemsstaterna enskilt eller i samarbete sätta samman
moduler.
Satsning på förebyggande arbete
I februari 2009 antog kommissionen ett meddelande om förebyggande
åtgärder. Meddelandet handlar om hur medlemsstaterna kan bli bättre
att på att arbeta med att förebygga såväl naturolyckor som olyckor som
orsakats av människor. Det berör alla nivåer i samhället (lokalt,
regionalt, nationellt och på EU-nivå).
Civilskyddsfrågor tillhör Rådet för rättsliga och inrikes frågor
Det finns en rådsarbetsgrupp för civilskydd som har till uppgift att
förbereda rådsbeslut i civilskyddsfrågor. Sådana beslut fattas sedan
våren 2000 av rådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF-rådet).
I kommissionens struktur ligger räddningstjänstfrågorna DG Miljö.
Externa länkar
	

 	

Kustbevakningens webbplats
	

 	

Europakommissionens webbplats

Arbetet med att öka säkerheten vid transporter av farligt gods utgör en
del av det samlade trafiksäkerhetsarbetet. Frågorna betraktas även som
en del av det samlade arbetet att förebygga kemikalieolyckor.

Genom EG:s direktiv som brukar benämnas ADR och RID för
transportslagen väg respektive järnväg tillämpas de internationella
bestämmelserna för farligt godstransporter på väg och järnväg även
vid nationella transporter i EU. På området finns direktiv som rör
transport av farligt gods på väg och på järnväg, utbildning av förare av
fordon som transporterar farligt gods på väg, säkerhetsrådgivare,
transportabla tryckbärande anordningar och enhetliga rutiner för
kontroll av vägtransporter.

Förebyggande åtgärder mot allvarliga kemikalieolyckor

Utsläpp till sjöss

Rådets direktiv (96/82 /EG) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen
ingår, kallas allmänt för Seveso II-direktivet. Det är en
vidareutveckling av det tidigare Seveso I-direktivet.

Inom EU bedrivs sedan länge ett väl etablerat samarbete för
bekämpning av utsläpp till sjöss. Sedan 2001 regleras verksamheten i
ett beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om
oavsiktliga och avsiktliga föroreningar av havet.

Syftet med direktivet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom
den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna av
sådana olyckor för människa och miljö. Höga skyddsnivåer ska
säkerställas konsekvent och effektivt för hela gemenskapen. I
december 2003 tillkom genom europeiska rådets beslut viss
vidareutveckling och ändring av Seveso II-direktivet.
Under kommissionen finns en kommitté (föreskrivande kommitté) som
möts två gånger årligen. Vid mötena representeras Sverige normalt av
MSB och vid behov även andra myndigheter.
Explosiva varor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för rådets
direktiv om explosivvaror för civilt bruk. Detta direktiv behandlas av
Generaldirektorat Industri (GD Industri). Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap deltar i den stående kommitténs möten
1-2 gånger per år.
Gasapparater och aerosolbehållare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för det s.k.
gasapparatdirektivet och även ansvar för delar av direktivet om
aerosolbehållare. Direktiven behandlas av GD Industri. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap deltar i den stående kommitténs
möten 12 gånger per år.

Syftet med samarbetet är att förbättra medlemsstaternas förmåga att
bekämpa utsläpp av olja eller kemikalier till sjöss samt att skapa
förutsättningar för ett förbättrat samarbete länderna emellan. Detta
omfattar bl.a. specialinriktade utbildningsinsatser, projekt m.m. som
hel-eller delfinansieras från EU:s budget. Det finns en dygnet runt
bemannad kontaktpunkt i Bryssel (MIC) som, om en större olycka
skulle inträffa, ska sprida information till övriga medlemsländer.
Dessutom samordnas här expertteam med rådgivare som det
olycksdrabbade landet kan begära assistans av.
Rådsbeslut fattas av miljöministrarna. Inom kommissionen handhas
frågor om utsläpp till sjöss av DG Miljö. Under kommissionen finns
en miljöförvaltningskommitté för föroreningar av havet (MCMP). För
svensk del har Miljödepartementet det övergripande områdesansvaret
medan Försvarsdepartementet genom Kustbevakningen har ansvar för
sakfrågorna.
Sedan början av 2003 finns också den Europeiska byrån för
sjösäkerhet, EMSA (European Maritime Safety Agency). Byrån ger
kommissionen allmän teknisk och vetenskaplig rådgivning i fråga om
sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg.
Sedan många år finns det ett väl fungerande samarbete inom
HELCOM, Köpenhamnsavtalet och Bonn Agreement när det rör större
utsläpp till sjöss. Samtliga länder runt Östersjön och Nordsjön är med i
denna samverkan. Övningar av stab och bekämpningsorganisation
genomförs årligen för att garantera en väl fungerande organisation vid
skarpa händelser. Larm om utsläpp och begäran om hjälp i form av
exempelvis miljöskyddsfartyg sker med stöd av avtalen.

Skogsbränder

Räddningstjänst

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för rådets
direktiv om skydd av gemenskapens skogar mot bränder (nr. 2158/92)
med följdförordningar som reglerar kommissionens stöd till
medlemsstaternas insatser för att skydda gemenskapens skogar mot
brand. Detta direktiv behandlas av DG Miljö.

Räddningstjänst är främst en kommunal angelägenhet men inom några
områden har staten ett ansvar.
I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder för
räddningstjänsten och en räddningskår. Räddningskåren utför de
räddningsinsatser som kommunen ansvarar för. I kommunernas
ansvarsområden ingår att vidta förebyggande åtgärder mot brand i de
fall det inte är den enskilde som är ansvarig, vilket är det vanligaste.
Kommunerna ska också främja annan olycks- och skadeförebyggande
verksamhet.
Statens ansvar
Inom några områden har staten ett ansvar för räddningstjänsten. Statlig
räddningstjänst omfattar:
- fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst,
- efterforskning av försvunna personer,
- miljöräddningstjänst till sjöss,
- räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.
Staten har genom polisen, Luftfartsstyrelsen Sjöfartsverket,
Kustbevakningen och länsstyrelserna ansvaret för dessa slag av
räddningstjänst.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att
förebygga olyckor och begränsa skador till följd av olyckor, ansvarar
för landsvägstransporter av farligt gods och samordnar övriga
myndigheters verksamhet inom området.
MSB har tillsynsansvar utöver vad som följer av
räddningstjänstlagstiftningen för åtgärder som ska förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k.
Sevesolagstiftningen.

MSB har på central nivå ansvar för frågor enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor och arbetar för att förebygga att människor,
egendom eller miljö kommer till skada vid hantering av brandfarliga
och explosiva varor. MSB har även en beredskap för att kunna delta
vid internationella hjälpinsatser, t.ex. vid jordbävningskatastrofer.
MSB bedriver utbildning vid två skolor belägna i Sandö och Revinge.
Hösten 2003 startades en ny eftergymnasial utbildning för området
skydd mot olyckor som ersatte tidigare brandmannautbildning.
Utbildningen ger kompetens för att arbeta inom säkerhets- och
räddningssektorn, t.ex. som brandman eller med säkerhet inom
kommuner, myndigheter och företag.
	

 ▪	

 fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst,
	

 ▪	

 efterforskning av försvunna personer,
	

 ▪	

 miljöräddningstjänst till sjöss,
	

 ▪	

 räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.
Kustbevakningen
Kustbevakningens verksamhet omfattar miljöövervakning och
miljöräddningstjänst till sjöss, sjöräddning samt eftersökning med flyg.
Kustbevakningen medverkar även i tillsynsverksamhet inom
sjösäkerhetsområdet, bl.a. avseende transport av farligt gods.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Försvarsdepartementet
Relaterat
	

 	

Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
	

 	

2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Externa länkar
	

 	

MSB
	

 	

Kustbevakningen
	

 	

Luftfartsstyrelsen
	

 	

Sjöfartsverket
	

 	

Rikspolisstyrelsen

Fyrverkerier
Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas därmed av lagstiftningen
om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningens mål är att
brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt.
Den svenska lagstiftningen, som till stor del bygger på EUlagstiftning, har som mål att fyrverkerier och andra brandfarliga och
explosiva varor ska hanteras så säkert som möjligt och det finns
bestämmelser som rör bland annat åldersgränser, användning,
tillverkning och försäljning.
Det är tillåtet att utan tillstånd använda konsumenttillgängliga
fyrverkerier under förutsättning att ålderskravet på 18 år är uppfyllt.
Vissa fyrverkerier får hanteras av den som fyllt 12 år, dessa är märkta
med 151 eller kategori 1 och hit hör t.ex. tomtebloss. Enligt lag är det
förenat med straffansvar att köpa ut fyrverkeriartiklar till den som inte
har rätt att hantera dem.
Att använda konsumenttillgängliga fyrverkerier på nyår och andra
allmänna högtider är tillåtet om användningen inte innebär någon risk
för skada eller särskild olägenhet för person eller egendom. I denna
bedömning ska hänsyn tas till tidpunkt, plats och andra
omständigheter. Om dessa krav inte är uppfyllda krävs tillstånd från
polisen. Förutom nationella bestämmelser finns det möjlighet för
kommunerna att ta fram lokala regler för användning av fyrverkerier.
Tillstånd krävs
För att tillverka, importera och sälja fyrverkerier krävs tillstånd från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, eller
kommunen. Fyrverkeriartiklar som säljs i Sverige ska vara godkända,
klassificerade och märkta.
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MSB:s webbplats

Sveriges kommuner och landsting
http://www.skl.se
Hälsa och vård
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