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Människornas
levnadsförhållanden
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.

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.

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.

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.

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.

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 plane-

rings-, 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.
I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till
förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter
som behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.
	

 	


Klassifikationssystem för verksamheter.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande om kulturella verksamheter, utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Socialvård o d.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Den fundamentala påverkanskedjan
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling.
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den
yttre verkligheten.
Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta
(eller onytta).
De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och
och nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga
kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns
de offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.
Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i
nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV,
video etc, i konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de
kulturella verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt.
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.

Forskningen om samhällsplaneringens
problem.
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband med
forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för
Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av de nordiska
länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning lades det ner
efter ett par decennier.
Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport, Nordplan meddelande 1986:5, “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens
problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” Systemet ordnar
samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris
finns rapporten på bibliotek :
Umeå universitetsbibliotek,
Kungl. biblioteket,
Nordregio, Biblioteket,
Riksdagsbiblioteket,
Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket,
Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.
När Internet kom till på 1990-talet belystes klassifikationssystemet
och samhällsplaneringens problem med hjälp av det som fanns där och
1998 lades på Internet in Sven Wimnells hemsida: http://wimnell.com
“Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “

Sven Wimnells hemsida på Internet.
Från http://wimnell.com,
På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande
intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio
huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som
tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare,
elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter
o s v.
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som
i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför
gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de
129 sidorna.
På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbeskrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara
undersöka verksamheterna i de olika områdena.
Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera
dem och deras ändringar.
I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort.
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.
De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.

De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129
verksamhetsområden:
1-4: 44 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden,
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129 förtecknade områdena.
Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om tankeverksamheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område 5 gäller i
grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologisk-ekonomisk
användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell nytta.
Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter, där man
visserligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är nytta för
psyket, verksamheterna kan beskrivas som informationsverksamheter
med olika slags uttrycksmedel.
Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på
mycket långa studier där verksamheterna hämtats från från etablerade
system och klassifikationer för näringsgrenar, yrken, utbildningar,
forskningar och bibliotekssystemens dokument mm. Utgångspunkten
för huvudupplägget är det mer än 100 år gamla bibliotekssystemet DC,
som dock i väsentliga avseenden reviderats med hänsyn till de under
de många åren inträffade samhällsförändringarna. I några delar stämmer systemt mer med DK och det udda svenska bibliotekssystemet
SAB .

Klassifikationssystemet för verksamheter
och bibliotekssystemen
Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man
kan hålla i huvudet.
Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någorlunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande områdesindelningar och således inte blir för grov.
En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning
om verksamheterna.
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det
systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universiella Decimalklassifikationen.
DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet

här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en
väsentlig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka
skillnaderna är förbigås nu.
I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt
system, som är mycket udda i jämförelse med system som används i
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har
huvudområden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler). Som
indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror
används ibland som tilläggsbeteckningar.
DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och
områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför
SAB-systemet, men att en övergång till DC eller DK i svenska nationalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid tycks
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC,
vilket är olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till
samhällsplaneringens problem.
I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så
att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har
lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat
av.

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. I klassifikationssystemet för verksamheter har område 3 gjorts till ett område för politik.
Opolitiska delar har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39
finns plats för polititska krav. Opolitiska delar av DC-DK 36-39 har
flyttats till områdena 6 och 7.
DC, DK och SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksamheter o d och tillverkning av det konstruerade.
I klassifikationssystemet här görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete finns i avdelningarna 66-69. Exempelvis finns tillverkning
av transportmedel i DC och DK i avdelningen 62 för ingenjörskonstruktioner, men finns i schemat här på 689, där DC inte har någonting
och DK Tekniskt hobbyarbete.
Den stora maskin- och elindustrin har DC och DK på avdelningen
62 för ingenjörskonstruktioner. I schemat här finns tillverkningarna på
682 och 683. På 682 har DC och DK bara hovslageri och tillverkning
av möbelbeslag o d, något som vittnar om att DC och DK i de här
avseendena är gammalmodiga.
DK har flyttat en stor del av träindustriarbetena från 674 till 630,
som avser lantbruk o d. I schemat här kvarligger skogsindustrin på
674. DK har också handel med skogsprodukter och skogspolitik på
630. I schemat här finns den handeln på 653 och skogspolitiken
kommer på 38.
SAB är dåligt utvecklat när det gäller arkitektur och formgivning

av fysiska miljöer. Formgivning av hus och anläggningar placerar
SAB vanligen på avdelningarna för ingenjörer, byggmästare och
byggnadsarbetare, vilket är tokigt. Stadsplanering od hör hemma inom
avdelningen för översiktlig planering (Ict), men SAB har skapat en
helt ny avdelning för detta , Odg.
Opolitiska delar av offentlig förvaltning, bl militära verksamheter,
som inte kan hänföras till speciellt fack, har här placerats på 652,
handel har placerats på 653, transporter på 656, penningverksamheter
på 657, arbete på 658. Problem med sociala miljöer och beteenden
finns på 79. Opolitiska delar av utbildning har placerats på 7957.
Språkliga verksamheter finns på område 80. I DK ligger de på 80,
men i DC på 4. Område 80 stämmer bra med hänsyn till SABs områden. Område 4 har blivit ett område för sambandsforskning. DC-DK 0
har huvudsakligen lagts in i område1. Tidningar finns på 90.
Det nämnda är exempel på skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK, SAB. En
detaljerad redogörelse om skillnaderna finns i en särskild bok:" Kapitel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska
bibliotek)." Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913
(http://wimnell.com/omr026.pdf)
Efter 1996 har klassifikationssystemet illustrerats många gånger. I
sammanställningen nu finns med om Libris/SAB och senaste DC.
Klasssifikationssystemet för verksamheter är gjort med hänsyn till
samhällsplaneringens problem, vilket inte gäller för DC, DK och SAB.
Svenska biblioteks övergång till DC är inte någon bra utveckling.

Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
FN har cirka 185 medlemsländer i följande världsdelar.
Vad som händer där kan historieskrivarna redovisa.

Klassifikationssystemet för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.

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

Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem syftar till att
man ska få ett grepp om hur man ska göra för att förbättra Sverige.
Men eftersom Sverige är så beroende av världen utanför måste man
också komma in på hur man ska kunna förbättra övriga världen.
Systemet för problemen är uppbyggt på människornas verksamheter
eftersom det huvudsakligen är de som påverkar utvecklingen. Systemet innehåller nio huvudområden numrerade 1-9.

Lokalhistoria skilras i
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.

Länderna i de olika världdelarna har organisationer för världsdelarnas
problem. Exempel Europeiska unionen.
Länderna har vanligen regeringar och parlament e d och kommuner
e d. Sverige har 290 kommuner, som har en gemensam organisation :
“Sveriges kommuner och landsting” , SKL. Parlamenten har underorgan, i Sverige “utskott”. Regeringarna har underorgan, i Sverige
“departement “, kommunerna har underorgan, i Sverige vanligen
“nämnder”. Regeringarna har också på olika sätt andra underorgan, i
Sverige “myndigheter” och bolag, “utredningar”.
Det privata näringslivet och ideella organisationer har företag och
branschorganisationer t ex fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, “Röda korset” o d, tankesmedjor m m, politiska partier, politiker, vetenskapliga organisationer och enskilda forskare.

Innehåller områdena
10 om samhällenas samlade kunskaper och värderingar od: arkiv,
bibliotek, övergripande samhällskunskap, idé-och läromshistoria,
filosofihistoria o d.
11-19 individernas filosofiska och psykologiska verksamheter.
Det är de som huvudsakligen driver utvecklingen framåt (eller
bakåt). Individernas kunskaper, erfarenheter, värderingar och
moral od dikterar individernas verksamheter i områdena 2-9.
2. Religiösa verksamheter o d.
De kan ses som psykologiska verksamheter ingående i 11-19, men har
av tradition ett eget område.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

Verksamheterna i 3 bestämmer helt eller delvis verksamheterna
i 1-9, varav område 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter
som är till materiell nytta och verksamheterna i 7-9 som mest är
till psykisk nytta.

Verksamheterna i 5 är förutsättningar för verksamheterna i 6-9.
Och kunskaperna i 5 är nödvändiga för individerna i 11-19 och
för de politiska verksameterna i område 3.

31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap. Bl a med demokratiproblem.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
(355-359 används för närvarande ej)
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
I 36-39 ingår bl a politiska partier och utredningar med
politiska förslag.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
Innehåller i princip forskningar om samband mellan områdena 1-9.
Det finns inte mycket sådana forskningar. I den mån de finns redovisas
de mest ihop med de olika verksamheterna.

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning. Här ingår universums historia.
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. Jordklotets resurser och
verksamheter och klimatforskning od. Övergripande åtgärder för
att påverka klimatet ingår i 71 om planering av fysiska miljöer.
56 Paleontologi (Utdöda växter och djur), arkeologi o d. Här ingår
människans förhistoria.
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet. Med
mikrobiologi.
58 Botanik.
59 Zoologi
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Verksamheter som är till materiell nytta (eller onytta). Verksamheter som mest är till psykiska nytta finns i områdena 7-9. Verksamheterna i 6 bygger i hög grad på verksamheterna/ kunskaperna i område 5.
60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61 Människokroppens utseende och funktioner, hur man bör sköta
kroppen, hälso- o sjukvård, räddningsverksamheter, begravning,
kemikalieinspektion o d, Veterinärverksamheter.

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
Tillverkningar ingår i 66-69. Planering av fysiska miljöer ingår i
71-72. Drift av energisystem ingår i 644.
620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik,elektroteknik,
mekanisk teknologi. 6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt
om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 6212 Hydraulisk energi,
vattenkraft. 6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för lagring o transport av
gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement,
verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, värmebehandling, ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning. 6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 6219 Verktyg,
verktygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
Gruvkonstruktioner o d. 623 Militärkonstruktioner . 624 Konstruktion
av byggnader o d. 625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar,
gator, vägar o d.626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för
jordbruk, fiske. 627 Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav,
dammar. 628 Hygienkonstruktioner, vatten och avlopp, belysning o d.
629 Transportmedelskonstruktion o d.
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
Livsmedelsindustri och träindustri ingår i 66-68, matlagning i 641.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. Byggande ingår i
69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Drift. Byggande
ingår i 69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.
Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Åldringsvård.
65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Bl a om kommuner
och allmänt om statliga myndigheter. Särskilda verksamheter ingår i
respektive verksamhetsområden.
6525-6529 Militära verksamheter. Historiskt perspektiv ingår i historia
93-99
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter. Drift. Tillverkning av
utrustningar ingår i 66-69.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d. Drift. Planering av
fysiska miljöer ingår i 71-72. Tillverkning av utrustningar ingår i
66-69.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Ntionalekonomi se 33.
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Näringslivets organiationer, fackföreningar o d.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d

660 Allmänt. 661 Kemikalier. 662 Explosivämnen, tändmedel,
bränslen. 663 Drycker, njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor,
olje- o asfaltprodukter, fett, vax. 666 Glas och porslin, lergods,
cement, betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisktekniska artiklar. 669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
670 Allmänt. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. 672 Enkla
metallvaror av järn o stål. 673 Enkla föremål av metaller, ej
ädelmetall, ej järn. 674 Trävaror . 675 Läder och skinn . 676
Pappersmassa, papper och pappersvaror . 677 Garn, tråd, textilier. 678
Plast- och gummivaror. 679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d,
tillverkning av stenvaror.
68 Tillverkning av komplexvaror
680 Allmänt. 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik,
elektronik. 682 Maskiner. 683 Maskiner och apparater för värme,
ventilation, sanitet och för el o d. 684 Möbler o d. 685 Skor,lädervaror,
hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. 686 Grafiska produkter,
bokbindning o d. 687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar,
leksaker o d. 689 Transportmedel.

7-9 Verksamheter som mest är till psykisk nytta (eller onytta).

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar.
690 Allmänt. 691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 692
Byggnadsdelar. 693 Murning, betonggjutning o d. 694 Byggnadsträarbeten. 695 Olika slags byggnader och anläggningar. 696 Inbyggnad o
reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d. 698 Måleri-, glasmästerioch inredningsarbeten o d. 699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. Isoleringsarbeten.
Anläggningar o d konstrueras av ingenjörer i område 62 och byggs av
varor som tillverkas i områdena 66-68.

79 Sociala miljöer.
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur. Kombinationer av planeringar för
fysiska och sociala miljöer
71-78 Fysiska miljöer
Miljöer planeras i områdena 71-72 men byggs i området 69.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Forskning om
klimatet ingår i område 55. Behov av bostäder uppstår i område
643 och direktiv om bostadsbyggande kan komma från politikerna
i område 3. Formgivning av bostäder ingår i 72.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik/ljud ( konserter o d 792)

7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
Ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, som i
princip kan användas även för “civiliserade” (79110-79119):
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv.
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer.
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn,

gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri.
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat.
Matriarkat. Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri.
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop. Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. Monogami.
791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. Konkubinat. Morganistiska äktenskap. Celibat: religiösa äktenskapsförbud.
Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap. 791128 Måltider.
Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. Efternamn. Förnamn. Öknamn.
79113 Död, begravning , se även 7956. 79114 Folkligt liv. Officiellt
liv, se även7916.
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel.
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, ordspråk, seder
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d
7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Världsnivå och stora regioner.
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Nationella och lägre nivåer.
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar, TV,
video, radio od.
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. Speciella dagar

t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar.
79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 Marknader.
79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 79169 Offentlig
gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.
7919 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. (Som är särskilt
uppmärksammade/problematiska i moderna samhällen. Sociala
beteenden ingår också i 791-794)
Sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, bedrägerier, diskriminering, polisväsen o d, kriminalvård o d, undervisning,
mobbning, migration, integration, föreningsliv m m.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala
verksamheter i dem. Indelningen 7915-7959 följer indelningen i 72 om
formgivning av byggnader i de fysiska miljöerna. 721 gäller allmänt
om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt om formgivning av sociala miljöer. 722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker
och 7952-7924 sociala miljöer i olika tidsepoker , men även dagens
sociala miljöer i byggnader från olika epoker. 7955-7958 gäller sociala
miljöer med anknytning till byggnader i 725-728 och 7959 gäller
sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda byggnader .

7950 Allmänt. 7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård,
kriminologi. 7952/7958 Sociala miljöer och verksamheter med
anknytning till fysiska miljöer av olika slag. 7952/7954 Sociala
miljöer i olika tidsepoker. 7955/7958 Sociala miljöer och verksamheter
med anknytning till olika slags byggnader. 79551 -offentliga
byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 79552 -merkantila
byggnader. 79553 -transporter o kommunikation. 79554 -industri,
lantbruk. 79555 - sjukhus,vårdhem. 79556 - fängelser od,
verksamheter bl a kriminalvård o d.79557 - restauranger od. 79558 fritid, underhållning, sport. 79559 - övriga byggnader. 7956 - med
anknytning till död, begravning, religion. 7957 -undervisnings-,
forskningsanstalter, museer, bibliotek , verksamheter bl a
undervisning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer
och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.
7951 Socialvård o d.
Direktiv om verksamheter kan komma från politiker område 3.
79510 Allmänt. 79511 Sociologi. 79513 Social frågor, socialt läge.
79514 Samhällets vårdproblem, socialvård. 795140 Sociallhjälpens
organisation. 795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
näringsstruktur, nya familjetyper. 795142 Individuella förhållanden
som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
utbildning osv. 795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 7951440
Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 7951442
Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, naturabidrag
skolmåltider. 7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning,
samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 7951446 Aktivering
till självhjälp.7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 795146
Personer i socialvård. 7951462 Socialarbetare. 7951465
Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler.
Ungdomar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare.

Flyktingar. Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda.
Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem. Låginkomsttagare.
Krigsskadade. Föräldralösa barn. Fosterbarn. Fosterhem. 79516
Kriminologi Se även 7952-7956.
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7952 forntidsmiljöer, 7953 medeltidmiljöer, 7954 nya tidens miljöer,
7955 -7956 andra miljöer, se hemsidans område 7952-7956, bl a polis
och kriminalvård o d, sociala miljöer i offentliga verksamheter, i
handel och industrier, sjukhus, vårdhem, uppfostringsanstalter,
restauranger, kyrkor etc.
7957 Undervisning o d. Forskning, skolor, mobbning. Kan också
beskrivas på olika verksamhetsområden.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet, integration,
migration, invandring.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d,
pensionärsföreningar mm.
796/799 Sport, idrott o d.
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.7960 Allmänt. 7961
Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 Bollspel. 7964
Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 Kamp- och
försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 799 Sportfiske.
Jaktsport. Sportskytte.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.

Hjälp att förstå de mänskliga verksamheterna.

81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

Verksamhetsområdena har i följande sammanställningar illustrerats med
tidningsartiklar som berör områdena.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - slutet 2012 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik o d.
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
Med lokalhistoria.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. Personer.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
De olika staterna finns angivna på världsdelarnas områden på hemsidan
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

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - slutet 2012 i område 6.
6. Teknologiska/ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - slutet 2012 i områdena 7-9.
Kulturella verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem i världen sommaren 2012 - slutet 2012.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf

1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
. 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
. 105 Övergripande om forskning
. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
. 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
. 108 Samhällskunskap.
. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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.

10 Övergripande samhällskunskap.
Övergripande värderingar
Länk till hemsidan:
SW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

Särskilda områden:
10 	

 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 	

 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 	

104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 	

 Övergripande om forskning
106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter	

107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 	

 Samhällskunskap.
109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
I områdena 103-107 finns nästan inga etablerade organisationer som
är specialiserade. I dessa områden får man från områdena 3-9 lyfta upp
det man kan finna om övergripande åsikter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

 Bibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121)
Aa:k	

 Bibliografins historia (84)
Aa.0	

 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753)
Aa-	

 Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa	

 -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac 	

 Arkiv (8 690)
Ac:bf	

Arkivinstitutioner (12)
Ac:d 	

Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k 	

Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac- 	

 Särskilda länder och områden (7 246)
Aca 	

 Arkivteknik och -organisation (837)
Acb 	

 Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc 	

 Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd 	

 Arkivbestånd (122)
Ace 	

 Specialsamlingar (80)
Acf 	

 Arkivens service (92)

( DC, DK 010-019) DC:
010 Bibliografier
010 Bibliografi
011 Bibliografier
012 Bibliografier av individer
013 [Ej tilldelad]
014 av anonyma & pseudonyma verk
015 Bibliografier av verk från vissa platser
016 Bibliografier av verk om särskilda ämnen
017 allmänna ämnesområden kataloger
018 Kataloger arrangerade efter författare, datum, etc.
019 Ordbok kataloger
Arkiv
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes

102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning.
SW . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
A 	

 Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101,
	

655, 75/77)
Ab 	

 Bibliotek (30 232)
Ab:bf	

Biblioteksinstitutioner (80)
Ab:d 	

Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k 	

Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 	

Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- 	

 Särskilda länder och områden (19 027)
Aba 	

 Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb 	

Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc 	

 Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd 	

Bokbestånd (3 979)
Abe 	

 Specialsamlingar (968)
Abf 	

 Bibliotekens service (4 582)
Abg 	

Bibliotekssamarbete (284)
Abh 	

Kontaktskapande arbete och PR (357)

(DC 020-029. DK 020-028, 002) DC:
020 Bibliotek & informationsvetenskap
020 Bibliotek & informationsvetenskap
021 Bibliotek förhållanden
022 Administration av fysiska anläggningar
023 Personalhantering
024 inte längre används, som tidigare Regler för läsare
025 Bibliotek verksamhet
026 Bibliotek för specifika ämnen
027 Allmänna bibliotek
028 Läsning & användning av andra informationsmedier
029 inte längre används, före detta litterära metoder
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
Förteckning från Wikipedia över Deweys decimalklasser.
Sammanfattning 2003
SAMMANFATTNING
En lång redogörelse för klassifikationer finns i:
http://wimnell.com/omr025.pdf
http://wimnell.com/omr026.pdf
Gjorda 1996.

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande
värderingar
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
Libris/SAB:
Ba 	

 Allmänna encyklopedier (3 049)
+ Värderingar
(DC 03. DK (03) ) DC:
030 Uppslagsverk & böcker av fakta
030-Generella encyklopediska verk
031 Uppslagsverk på amerikansk engelska
032 Uppslagsverk på engelska
033 I andra germanska språk
034 Uppslagsverk på franska, occitanska & katalanska
035 På italienska, rumänska och besläktade språk
036 Uppslagsverk på spanska och portugisiska
037 Uppslagsverk på slaviska språk
038 Uppslagsverk på skandinaviska språk
039 Uppslagsverk på andra språk
Nationalencyklopedin. NE
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål. mm

104 Övergripande filosofiska verksamheter
om samband
Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)
SW . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Mer omfattande än på område 104:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-utredningar.
DC:
040 [alla lediga]
040 [Ej tilldelad]
041 [Ej tilldelad]
042 [Ej tilldelad]
043 [Ej tilldelad]
044 [Ej tilldelad]
045 [Ej tilldelad]
046 [Ej tilldelad]
047 [Ej tilldelad]
048 [Ej tilldelad]
049 [Ej tilldelad]

105 Övergripande om forskning
Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.
SW . 105 Övergripande om forskning
Libris/SAB: del Bf
(DC del 00.DK delar 00, 303

106 Övergripande om ekonomiska
verksamheter
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.
SW . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Libris/SAB: delar Q, Bk
(DC, DK delar 00, 06)

107 Övergripande filosofier om
utbildning o d.
Och kulurella verksamheter i 7, 8 och 9.
Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns
gemensamt i 7957.
SW . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
Libris/SAB: del E
(DC, DK delar 37

108 Samhällskunskap.
SW . 108 Samhällskunskap.
Libris/SAB: del O
(DC, DK delar 00)

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Libris/SAB:
Be 	

 Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be-	

 Särskilda länder och områden (5 143)
Db 	

 Filosofins historia (35 997)
Dbb 	

Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc 	

 Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd 	

Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) 	

Filosofiska lexikon (304)
D:d 	

 Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) ) DC:
100 Filosofi
100 Filosofi och psykologi
101 Teori filosofi
102 Miscellany i filosofi
103 ordböcker och uppslagsverk i filosofi
104 används inte längre, förr Essays
105 Seriella publikationer filosofi
106 Organisationer och hantering av filosofin
107 Utbildning, forskning och relaterade ämnen i filosofi
108 Typer av personer som behandlas i filosofi
109 Historisk och samlade personer som behandling av filosofin

11/19 Individernas inre verkligheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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.

Libris/SAB:
D 	

 Filosofi och psykologi (Delar på 109 och 11-19)

11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.
SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
Libris/SAB: Em:oi
(DK 371.27, 378.2)

12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
Libris/SAB: del Op
(DK 1 ”313” )

13 Individens känslor, värderingar od.
Estetik.
SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
Libris/SAB:
De 	

 Värdefilosofi: allmänt
Df 	

 Estetik
(DC del 701. DK del 7.01)

14 Individens ideologi / uppfattning om
samband o d.
SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
Libris/SAB:
Dj 	

 Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m) 	

Dja 	

 Determinism
Djb 	

 Förändringsteorier
Djc 	

 Rummets och tidens filosofi
Dh 	

 Filosofisk antropologi
(DC, DK 11, 14) DC:
140 Filosofiska skolbildningar
140 Särskilda filosofiska skolor
141 Idealism och besläktade system
142 Kritisk filosofi
143 bergsonismen och intuitionismen
144 Humanism och besläktade system
145 sensationalism
146 Naturalismen och relaterade system
147 panteism och relaterade system
148 Liberalism , eklekticism och traditionalism
149 Övriga filosofiska system

110 Metaphysics
110 Metaphysics
111 Ontology
112 används inte längre, tidigare metodik
113 Kosmologi ( naturfilosofi )
114 Space
115 Tid
116 Förändring
117 Struktur
118 kraft och energi
119 och antal

15 Individens psykiska mekanismer
Psykologi o d.
SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
Libris/SAB:
Do 	

 Psykologi
Doa 	

 Psykologisk metodik
Dob 	

Psykologins historia
Doc 	

 Särskilda riktningar och skolor
Dod 	

Fysiologisk psykologi )
Doe 	

 Kognitiv psykologi
Dof 	

 Utvecklingspsykologi
Dog 	

Differentiell psykologi
Dok 	

Tillämpad psykologi
Don 	

Grafologi
Dop 	

Parapsykologi
(DC 15. DK 159.9) DC:
150 Psykologi
150 Psykologi
151 används inte längre, tidigare Intellect
152 Perception , rörelse , känslor och enheter
153 Mentala processer och intelligens
154 undermedvetna och förändrade
155 Differential -och utvecklingspsykologi
156 Jämförande psykologi
157 används inte längre, förr Känslor
158 Tillämpad psykologi
159 används inte längre, tidigare Will

16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
Libris/SAB:
Dc 	

 Logik och språkligt orienterad filosofi
Dca 	

 Logik
Dcb 	

 Argumentationsanalys
Dcc 	

 Språkligt orienterad filosofi
Dd 	

 Kunskapsteori och vetenskapsteori
Ddb 	

Kunskapsteori
Ddc 	

 Vetenskapsteori
(DC, DK 16)DC:
160 Logic
160 Logic
161 Induktion
162 Avdrag Härledning
163 Ej tilldelad eller inte längre används
164 Ej tilldelad eller inte längre används
165 Fallacies och felkällor
166 syllogismer
167 Hypotheses
168 Argument och övertalning
169 Analogi

120 Kunskapsteori
120 Kunskapsteori, orsakssamband och mänskligheten
121 Kunskapsteori
122 orsakssamband
123 Determinism och indeterminism
124 teleologi
125 används inte längre, tidigare Infinity
126 Jaget
127 det omedvetna och undermedvetna
128 Mänskligheten
129 ursprung och öde enskilda själar

17 Individens moral och uppfattningar om
moral.
SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
Libris/SAB:
Dg 	

 Etik
Dgb	

 -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)DC:
170 Etik (moralfilosofi)
170 etik
171 Etiska system
172 Politiska etik
173 etik familjeförhållanden
174 Arbetsrelaterade etik
175 etik rekreation och fritid
176 etik kön och reproduktion
177 etik sociala relationer
178 etik konsumtionen
179 Övriga etiska normer

18-19 Filosofer, äldre och senare,
i öst och väst.
SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
Libris/SAB:
Da 	

 Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 	

Daa 	

 Antika filosofers skrifter
Dab 	

 Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter
Dad 	

 Icke-västerländska filosofers skrifter
Dbz 	

 Särskilda filosofer
DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) ) DC:
180 Ancient , medeltida och österländsk filosofi
180 Ancient, medeltida och österländsk filosofi
181 österländsk filosofi
182 Pre-Sokratiska grekiska filosofier
183 sokratiska och besläktade filosofier
184 platonska filosofin
185 aristoteliska filosofin
186 Skeptic och nyplatonska filosofi
187 Epicurean filosofi
188 Stoic filosofi
189 medeltida västerländsk filosofi

190 Modern västerländsk filosofi ( 19:e-talet , 20th-talets )
190 Modern västerländsk filosofi
191 Modern västerländsk filosofi i USA och Kanada
192 Modern västerländsk filosofi av de brittiska öarna
193 Modern västerländsk filosofi i Tyskland och Österrike
194 Modern västerländsk filosofi i Frankrike
195 Modern västerländsk filosofi från Italien
196 Modern västerländsk filosofi för Spanien och Portugal
197 Modern västerländsk filosofi i fd Sovjetunionen
198 Modern västerländsk filosofi i Skandinavien
199 Modern västerländsk filosofi i andra geografiska områden

2 Religiösa verksamheter o d.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
SW 22/28 Kristna religioner.
SW 29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
C 	

 Religion
(DC, DK 2)

20 Övergripande religiösa verksamheter o d
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
Libris/SAB:
C 	

 Religion
(DC 20.) DC:
200 Religion
200 Religion
201 Religiös mytologi , allmänna klasser av religion, interreligiösa
relationer och attityder, sociala teologi
202 läror
203 Offentlig gudstjänst och andra metoder
204 Religiös erfarenhet, livet, praxis
205 Religiösa etik
206 ledare och organisation
207 Tjänsteresor och religionsundervisning
208 Källor
209 Sekter och reformrörelser

21 	

Allmän religionsvetenskap
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
Libris/SAB:
C(x) 	

Religionslexikon
C:d 	

 Religionsfilosofi och -psykologi
C:oa 	

Religionssociologi
(DC, DK 21) DC:
210 Naturlig teologi
211 Begrepp Guds
212 Existens , Guds egenskaper
213 Creation
214 Theodicy
215 Vetenskap & Religion
216 används inte längre, tidigare Evil
217 används inte längre, tidigare Bön
218 Mänskligheten

22/28 Kristna religioner
SW 22/28 Kristna religioner.
Libris/SAB:
Ca 	

 Kristendomen: allmänt (
Cb 	

 Bibelutgåvor
Cc 	

 Exegetik och litteratur om Bibeln
Cd	

 Äldre teologisk litteratur
Ce 	

 Dogmatik och symbolik
Cf 	

 Teologisk etik
Cg	

 Praktisk teologi
Ch 	

 Gudstjänsten (5 676)
Ci 	

 Uppbyggelselitteratur
Cj 	

 Kyrkohistoria
Ck 	

 Kristna samfund
Cl 	

 Kristen mission
(DC, DK 22-28) DC:
220 Bibeln
221 Gamla Testamentet
222 historiska böcker i Gamla testamentet
223 Poetiska böcker i Gamla testamentet
224 profetiska böcker i Gamla testamentet
225 Nya Testamentet
226 evangelierna och Apostlagärningarna
227 brev
228 Uppenbarelseboken (Apocalypse)
229 Apokryferna & pseudepigrapha

230 kristen teologi
231 Gud
232 Jesus Kristus och hans familj
233 Mänskligheten
234 Salvation ( soteriologi ) & Grace
235 andliga varelser
236 Eskatologi
237 används inte längre, tidigare framtida tillstånd
238 trossatser och katekeser
239 Apologetik och polemik
240 Christian moralisk & hängiven teologi
241 Moral teologi
242 devotional litteraturen
243 evangeliska skrifter för privatpersoner
244 används inte längre, tidigare religiösa fiction
245 används inte längre, tidigare Hymnology
246 Användning av konst i kristendomen
247 Church inredning och artiklar
248 kristna erfarenheten, praxis, liv
249 kristna ceremonier i familjelivet
250 kristna order och lokala kyrkan
251 predika ( Homiletics )
252 texter av predikningar
253 Pastoral kontor ( Pastoral teologi )
254 Parish Myndighet & administration
255 Religiösa församlingar och beställning
256 inte längre används, före detta religiösa samhällen
257 används inte längre, förr socken skolor, bibliotek etc.
258 används inte längre, tidigare församlingsarbete medicin
259 verksamhet den lokala kyrkan

260 Christian sociala teologi
261 Social teologi
262 Ecklesiologi
263 gånger och platser religion
264 offentlig gudstjänst
265 sakrament , andra riter och handlingar
266 uppdrag
267 Föreningar för religiöst arbete
268 Religionsundervisningen
269 andlig förnyelse
270 Christian kyrkohistoria
271 Religiösa order i kyrkohistoria
272 Förföljelser i kyrkohistoria
273 Heresies i kyrkohistoria
274 kristna kyrkan i Europa
275 kristna kyrkan i Asien
276 kristen kyrka i Afrika
277 kristen kyrka i Nordamerika
278 kristna kyrkan i Sydamerika
279 kristna kyrkan i andra områden
280 kristna samfund och sekter
281 tidiga kyrkan och österländska kyrkor
282 romersk-katolska kyrkan
283 anglikanska kyrkorna
284 protestanter i kontinentalt ursprung
285 Presbyterian , reformerta , Congregational
286 Baptist , Kristi lärjungar , Adventist
287 Methodist & relaterade kyrkor
288 används inte längre, tidigare unitarisk
289 andra samfund och sekter

29 	

Icke kristna religioner o d
SW 29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
Cm 	

 Religionshistoria
Cn 	

 Moderna religionsbildningar
(DC, DK 29) DC:
290 Andra & jämförande religioner
291 religionsvetenskap
292 Klassisk ( grekisk och romersk ) religion
293 germanska religionen
294 Religioner av indiskt ursprung
295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296 judendomen
297 Islam , Bábism & Bahá'í Faith
298 används inte längre, tidigare Mormonism
299 Andra religioner

3 Politikvetenskaper.
Politiska verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW 31 Statistik och demografi.
SW 32 Statsvetenskap.
SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
SW . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
SW . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW 36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.
SW 37 ...om utbildning o d.
SW 38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
SW 39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

31 Statistik och demografi
SW 31 Statistik och demografi.
Libris/SAB:
Oi 	

 Statistik
Oi(x) Statistiklexikon
Oi:d 	

Statistisk teori och undersökningsmetodik
Oi:k 	

Statistikens historia
Oj 	

 Demografi (befolkningsvetenskap)
Oj:bf Demografiska institutioner
Oj:d 	

Demografisk teori, filosofi och metodlära
Oj:k 	

Demografisk forskningshistoria
Oj:oi 	

Statistiska demografiska tabeller
Oj- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oja 	

 Nativitet och mortalitet
Ojc 	

 Flyttningar och befolkningsändringar
Ojd 	

 Befolkningssammansättning och -fördelning
Ojf 	

 Folkbokföring
Ojp 	

 Befolkningspolitik
(DC, DK 31) DC:
310 Allmän statistik
311 används inte längre, tidigare Teori och metoder
312 används inte längre, tidigare Population
313 inte längre används, före detta Special ämnen
314 Allmän statistik Of Europe
315 Allmän statistik i Asien
316 Allmän statistik Of Africa
317 Allmän statistik Of North America
318 Allmän statistik för Sydamerika
319 Allmän statistik i andra delar av världen
För det senaste se scb.se

32 Statsvetenskap
SW 32 Statsvetenskap.
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap (Del. Delar på 31-39, 	

652, 657,
	

658, 71, 79, 7951-7956)
Ob 	

 Internationella relationer
Ob(x)Allmänt: lexikon
Ob:bf	

Allmänt: institutioner
Ob:k	

Allmänt: historia
Obb 	

Freds- och nedrustningsfrågor
Obd 	

Internationellt samarbete: allmänt
Obe 	

 Nationernas förbund (NF)
Obf 	

 Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
Obk 	

Regionalt mellanfolkligt samarbete
Obl 	

 Försvarspakter
Obn 	

Nordiskt samarbete
Obq 	

Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (även
	

7951)
Obr 	

 Röda korset (och likvärdiga organisationer)(även 7951)
Oc 	

 Statskunskap och politik
Oc(x)	

Allmänt: lexikon
Oc:bf	

Organisationer och institutioner
Oc:d 	

Politisk teori, politisk psykologi och metodlära
Oc:k	

 Statskunskapens vetenskapshistoria
Oc:oaPolitisk sociologi
Oc.0 	

Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska
	

skrifter
Occ 	

 Sveriges statskunskap och politik
Ocf 	

 Främmande länders statskunskap och politik
Ocg 	

 Politiska begrepp och politiska åskådningar (Även till 6-39)
Ocl 	

 Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, 	

	

terrorism m m

(DC, DK 32) DC:
320 Statsvetenskap
321 System för regeringar och stater
322 Förhållandet mellan staten till organiserade grupper
323 civila och politiska rättigheter
324 Den politiska processen
325 Internationell migration & kolonisering
326 slaveri & frigörelse
327 Internationella relationer
328 Den rättsliga processen
329 Ej tilldelad eller inte längre används

33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
Libris/SAB:
Q 	

 Ekonomi och näringsväsen (Del. Delar på 33, 63, 64-649,
	

651-659)
Qa 	

 Nationalekonomi och finansväsen
Qa(x)	

Nationalekonomiska etc lexikon
Qa:k 	

Nationalekonomins historia
Qa:oe Lagstiftning
Qaa 	

 Ekonomisk teori
Qab 	

 Ekonometri
Qac 	

 Konjunkturteori och konjunkturlära
Qad 	

 Ekonomiska förhållanden
Qae 	

 Penning- och bankväsen Till 657
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
(DC, DK 33) DC:
Nationalekonomi

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
Libris/SAB:
O(x) 	

Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon
O:bf 	

Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära 	

O:k 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens historia
O- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
O-a 	

 Europa: allmänt
O-b 	

 Norden: allmänt
O-c 	

 Sverige
O-d 	

 Övriga Norden
O-e 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
O-f 	

 Mellaneuropa
O-g 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
O-h 	

 Schweiz
O-i 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
O-j 	

 Frankrike och Monaco
O-k 	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
O-l 	

 Portugal
O-m 	

Östeuropa
O-n 	

 Balkanländerna
O-o 	

 Asien
O-p 	

 Afrika
O-q 	

 Amerika
O-r 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
O-s 	

 Polarländerna

Oba 	

 Folkrätt
Ocb 	

 Statsrätt
Oe 	

 Rättsvetenskap
Oe(x)	

Juridiska lexikon
Oe(u)	

Lagar och lagförslag: allmänt
Oe:d 	

Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära
Oe:oaRättssociologi
Oe- 	

 Juridik: särskilda länder och områden
Oea 	

 Civilrätt
Oeb 	

 Straffrätt
Oek 	

 Processrätt
Oel 	

 Tryckfrihetsrätt
Oep 	

 Kriminologi och polisväsen
Oeq 	

 Kriminalvård
Oer 	

 Rättsfall
Oes 	

 Försvars- och krigslagstiftning
Oet 	

 Rättshistoria
Oeö 	

 Särskilda verksamheters juridik
Kriminologi, polisväsen och kriminalvård ingår i 7952-7956
(DC, DK 34) DC:
340 lag
341 Internationell rätt
342 konstitutionella & förvaltningsrätt
343 Militär , skatter , handel , arbetsrätt
344 Social , arbetskraft , välfärd , & juridik
345 Straffrätt
346 privaträtt
347 civilprocesslagen & domstolarna
348 Lag (stadgarna), regler , mål
349 lag sådana jurisdiktioner och områden

35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
. 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
. 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
. 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

355-359 används ej tills vidare.
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

351 Sveriges riksdag (och motsvarande
utomlands)
SW . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)
För det senaste se www.riksdagen.se

352 Kommun- och landstingsfullmäktige
(Och motsvarande utomlands)
SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
Om kommuner och landsting o d se 6520-6524. http://www.skl.se/
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

353 Sveriges regering.
(Och motsvarande utomlands)
SW . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)
För det senaste se regeringen.se

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU
o d).
Libris/SAB:
Obf 	

 Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)

36 Politiska krav och politiska planeringar
om individernas kroppsliga förhållanden.

38 Politiska krav och politiska planeringar
om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

SW 36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.

SW 38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

Libris/SAB: 360-368 politiska delar av Oh, Ok. 369 politiska delar
av A-Ö
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

Libris/SAB: 380-389 delar av politiska delar av A-Ö.
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av
001-999 )

37 Politiska krav och politiska planeringar
om utbildning o d.

39 Politiska krav och politiska planeringar
om sociala miljöer, nöjen, sport o d

SW 37 ...om utbildning o d.
Libris/SAB: 370-378 politiska delar av E. 379 politiska delar av AÖ
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

SW 39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
Libris/SAB: 390-399 politiska delar av M, dela av poltiska delar av
A-Ö
(390-399: DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av
001-9 99 )

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar.
SW
SW
SW
SW
SW

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.

36/39 Politiska krav och politisk planering:
O Om politisk planering.O Planeringens mål och medel. O Välfärd,
levnadsnivå, livs-kvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska
krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.
Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår
isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a
Statens offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska
krav om vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37,
politiska krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska
krav om sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En
sammansatt avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk
planering som gäller flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att
placera problemen på någon av dem.
Det uppstår ideligen behov av att ändra lagar och förordningar.
Folkets önskemål kanaliseras genom de politiska partierna. De
borde hålla igång planeringar som underlag för krav i riksdagen
och i de demokratiskt valda kommunala församlingarna, men
partiernas planeringar är mycket outvecklade och har stora brister.
Partiernas verksamheter hör hemma i 36-39, som gäller politiska
planeringar, dvs gäller utredningar om vad man bör vilja, och det
med hänsyn till individernas kroppsliga och psykiska förhållanden
och indvidernas fysiska och sociala miljöer.
Statens offentliga utredningar görs vanligen med syfte att ge
underlag för politiska beslut och kan då räknas hit. Utredningarna
redovisar dock sällan på lämpligaste sätt konsekvenserna av de förslag
till åtgärder utredningarna kommer fram till. Konsekvenserna
för individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och deras
fysiska och sociala miljöer, sedda i jämlikhetsperspektiv borde
redovisas.

4 Sambandsforskningsverksamheter.
(Finns ej i SAB, DC, DK.)
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
Område 4 innehåller en kort översikt om samband.
40 innehåller hela historien om utvecklingen av klassifikationssystemet.
Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds
vanligen i pdf-bilagorna.
Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del
med innehållsförteckningar till utredningarna.

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder
datorerna till.
Från Sunet:
Systemvetenskap :
Datalogi - Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En
gemensam institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms
universitet och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV
finns vid campus IT-universitet i Kista
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och
datorprogram.
Institutionen för Systemteknik,LUTH
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys.
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

5 Naturforskning.
Matematikverksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
SW 51 Matematik.
SW 52 Astronomi, rymdforskning.
SW 53 Fysik o d.
SW 54 Kemi o d.
SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.
SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
SW 58 Botanik.
SW 59 Zoologi.

Libris/SAB
T Matematik (På område 51)
U Naturvetenskap (På område 52-59)
Uh Miljöfrågor och naturskydd (Till område 71)
J Arkeologi (På område 56)
(DC och DK område 5)
DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
510 Matematik
520 Astronomi & allierade Sciences
530 Fysik
540 Kemi & allierade Sciences
550 Geovetenskap
560 Paleontologi ; Paleozoology
930.1 Arkeologi
570 Life Sciences
580 Växter
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63)
590 zoologiska Sciences / Djur

50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap
SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
Libris/SAB:
U 	

 Naturvetenskap
U(x) 	

Naturvetenskapliga lexikon
U:b 	

 Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 	

	

institutioner
U:d 	

 Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära
U:k 	

 Naturvetenskapens historia
U:oa 	

Naturvetenskapens sociologi
U.02 	

Allmän instrumentlära
(DC och DK område 5)
DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
500 Naturvetenskap & matematik
501 Filosofi & teori
502 Miscellany
503 Ordböcker och upplsagsverk
504 Ej tilldelad eller inte längre används
505 Seriella publikationer
506 Organisationer och förvaltning
507 Utbildning, forskning, ämnen
508 Naturhistoriska
509 Historia, geografiska och personer som behandlas

51 Matematik
SW 51 Matematik.
Libris/SAB:
T 	

 Matematik
Ta 	

 Matematik: allmänt )
Tb 	

 Aritmetik
Tc 	

 Algebra
Td 	

 Analys
Te 	

 Geometri
Tf 	

 Mått, mål och vikt
Th 	

 Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
(DC, DK 51) DC:
510 Matematik
511 Allmänna principer
512 Algebra & talteori
513 Aritmetiskt
514 Topologi
515 Analys
516 geometri
517 Ej tilldelad eller inte längre används
518 Numerisk analys
519 Sannolikheter och tillämpad matematik

52 Astronomi, rymdforskning
I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.
SW 52 Astronomi, rymdforskning.
Libris/SAB:
Ua Astronomi
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och bilderböcker
Ua:bf Astronomiska institutioner
Ua:k Astronomins historia
Ua.02 Instrumentlära
Uaa Universum
Uab Solsystemet
Uac Stjärnor
Uae Praktisk astronomi
Uaf Tidmätning
Uag Celest mekanik
Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi
UaiAstrofysik
(DC, DK 52) DC:
520 Astronomi & allierade Sciences
521 celest mekanik
522 tekniker, utrustning, material
523 Särskilda himlakroppar och fenomen
524 Ej tilldelad eller inte längre används
525 Jord (astronomiska geografi)
526 Matematiskt geografi
527 Celestial navigation
528 efemerider
529 Kronologi

53 Fysik o d
SW 53 Fysik o d.
Libris/SAB:
Uc 	

 Fysik och kemi (del om fysik)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi
(DC, DK 53) DC:
530 Fysik
531 Klassisk mekanik ; hållfasthetslära
532 Strömningsmekanik , Flytande mekanik
533 Gas mekanik
534 Ljud & liknande vibrationer
535 Ljus & paraphotic fenomen
536 Värme
537 El & elektronik
538 Magnetism
539 Modern fysik

54 Kemi o d
SW 54 Kemi o d.
Libris/SAB:
Uc 	

 Fysik och kemi (del om kemi)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi
(DC, DK 54) DC:
540 Kemi & allierade Sciences
541 Fysisk och teoretisk kemi
542 tekniker, utrustning, material
543 Analytisk kemi
544 Kvalitativ analys
545 Kvantitativ analys
546 Oorganisk kemi
547 Organisk kemi
548 Crystallography
549 Mineralogi

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
I grundskolan ingår geologi etc i ämnena fysik, kemi och geografi
SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
Libris/SAB:
Ub Geofysik
Ub.02 Instrumentlära: allmänt
Uba Meteorologi
Ubb Oceanografi och hydrologi
Ubc Geodesi
Ubd Jordmagnetism
UbeVulkaner och jordbävningar
Ud Geologi och paleontologi (paleontologi till 56)
Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner
Ud:k Geologins och paleontologins historia
Ud.02 Instrumentlära
Ud- Särskilda länder och områden
Uda Allmän och historisk geologi
Udb Paleontologi (Till område 56)
Udt Geokemi
Udu Mineralogi
Udv Petrologi
Udx Ekonomisk geologi

(DC, DK 55) DC:
550 Geovetenskap
551 Geologi , hydrologi , meteorologi
552 petrologi
553 Ekonomisk geologi
554 Geovetenskap Europa
555 Geovetenskap Asien
556 Geovetenskap av Afrika
557 Geovetenskap of North America
558 Geovetenskap av South America
559 Geovetenskap i andra områden

56 Paleontologi, arkeologi o d
I grundskolan ingår dessa ämnen i någon mån i ämnena biologi och
historia och kanske geografi.
SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.
Libris/SAB:
J 	

 Arkeologi
J(x) 	

 Arkeologiska lexikon
J:bf 	

 Arkeologiska institutioner
J:dd 	

 Arkeologisk metodlära
J:k 	

 Arkeologins historia
J:oe	

 Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän 	

 	

	

fornminneslagstiftning
J.0 	

 Allmän arkeologi: särskilda aspekter
J. 	

 Allmän arkeologi: särskilda perioder
Ja 	

 Europa (allmän och klassisk arkeologi)
Jb 	

 Norden: allmänt
Jc 	

 Sverige
Jd 	

 Övriga Norden
Je 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Jf 	

 Mellaneuropa
Jg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Jh 	

 Schweiz
Ji 	

 Italien (exkl klassisk arkeologi)
Jj 	

 Frankrike
Jk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Jl 	

 Portugal 	

 	

Jm 	

 Östeuropa
Jn 	

 Balkanhalvön 	

Jo 	

 Asien

	


Jp 	

Jq 	

Jr 	

Js 	


Afrika 	

	

Amerika
Australien och Oceanien
Polarländerna

Udb Paleontologi
Udb.0 Särskilda paleontologiska aspekter och delområden
Udba Paleobotanik (växter)
Udbb Paleozoologi (djur)
(DC 56 mm, DK56, 902-904) DC:
560 Paleontologi ; Paleozoology
561 Paleobotany
562 Fossila ryggradslösa djur
563 Fossil primitiv phyla
564 Fossil Mollusca och Molluscoidea
565 andra fossila ryggradslösa djur
566 Fossila Vertebrata (fossila Craniata)
567 Fossila kallblodiga ryggradsdjur
568 Fossil Aves (fossila fåglar)
569 Fossil Mammalia
930.1 Arkeologi.

57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet
SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet.
Libris/SAB:
Ue Biologi
Ue:bf Biologisinstitutioner
Ue:k Biologins historia
Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden
Uea Utvecklingslära och genetik
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57) DC:
570 Life Sciences
571 Fysiologi
572 Biochemistry
573 Fysiologiska system för djur
574 Ej tilldelad eller inte längre används
575 fysiologiska system av växter
576 Genetik och evolution
577 Ekologi
578 Naturhistoriska av organismer
579 Mikroorganismer och svampar och alger

58 Botanik.
SW 58 Botanik.
Libris/SAB:
Uf Botanik
Uf:bf Botanikinstitutioner
Uf:k Botanikens historia
Uf.0 Särskilda botaniska aspekter och delområden
Ufa Särskilda grupper av växter
Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt
Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)
Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)
Ufh Kryptogamer
(DC, DK 58) DC:
580 Växter
581 Botanik
582 Växter noterade för specifika vegetativa egenskaper och blommor
583 Dicotyledones
584 Monocotyledones
585 Gymnospermae ( Pinophyta )
586 Cryptogamia (kärnfria växter)
587 Pteridophyta (Vascular kryptogamer)
588 Bryophyta
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63)

59 Zoologi
SW 59 Zoologi.
Libris/SAB:
Ug Zoologi
Ug:bf Zoologiinstitutioner
Ug:k Zoologins historia
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden
Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)
Ugf Däggdjur (Mammalia)
Ugg Fåglar (Aves)
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)
(DC, DK 59) DC:
590 zoologiska Sciences / Djur
591 Zoologi
592 Ryggradslösa djur
593 Protozoa , ECHINODERMATA , tillhörande phyla
594 Mollusca och Molluscoidea
595 Övriga ryggradslösa djur
596 Vertebrata ( Craniata , Ryggradsdjur )
597 Kallblodiga ryggradsdjur, fiskar
598 Aves (fåglar)
599 Mammalia (däggdjur)

6 Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 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 tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

60 Allmänt om teknologiska och
ekonomiska verksamheter
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
Libris/SAB:
Kv 	

 Allmän ekonomisk historia (även till 93-99)
Kv. 	

 Särskilda historiska perioder
Kv- 	

 Särskilda länder och områden
(DC 60. DK 6(091) ) DC:
600 Teknik (Applied Sciences)
600 teknik
601 Filosofi & teori
602 Miscellany
603 Ordböcker och upplsagsverk
604 Särskilda ämnen
605 som Seriepublikationer
606 Organisationer
607 Utbildning, forskning, ämnen
608 Uppfinningen & patent
609 Historisk , geografisk, personer behandling
389 Metrologi och standardisering

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter,
räddning o d . Veterinärverksamheter
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
611 	

 	

612 	

 	

613 	

 	

614 	

 	

	

	

615 	

 	

	

	

615 A 	

615 B 	

615 C 	

	

	

615 D 	


Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

sjukvårdsorganisation od
Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
Farmakologi, läkemedelsforkning.
Allmänna sjukvårdverksamheter.
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska 	

 	

vårdavd., barnavd., långvård o d
615 E 	

Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av 	

	

utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F 	

Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
	

	

terapi od
615 G 	

Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 	

 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616 	

 	

Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
	

	

medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
	

	

infektionssjukdomar o d.

616 A 	

Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
616 B 	

Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) .
6161 	

Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 	

Andningsorganens sjukdomar.
6163 	

Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 	

Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 	

	

	

	

lymfatiska system o d.
6165 	

Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 	

Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 	

Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala 	

 	

	

	

sjukdomar.
6168 	

Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
	

	

Psykiatri.
6169 	

Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma 	

 	

	

	

sjukdomar.
617 	

 	

Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
	

	

öron-	

näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d
6171/6175 	

Kirurgiläkare. 	

6176 	

Tandläkare.
6177/6178 	

Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. 	

 	

	

	

Otorinolaryngologi.
6179 	

Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 	

 	

Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
	

	

av nyfödda o d
619 	

 	


Veterinärverksamheter o d

Libris/SAB:
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
V 	

 Medicin
V(x) 	

Medicinska lexikon
V:b 	

 Medicinsk forskning och medicinska institutioner
V:d 	

 Medicinens filosofi och metodlära
V:k 	

 Medicinhistoria
V:oa 	

Allmänt: medicinsk sociologi
V:oe 	

Allmänt: medicinlagstiftning
V:oi 	

 Allmänt: medicinstatistik
Va 	

 Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl 	

 icke-	

	

kliniska discipliner
Vb 	

 Anatomi
Vc 	

 Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Vd 	

 Farmakologi
Ve 	

 Allmän medicin
Vf 	

 Kirurgi och anestesi
Vg	

 Gynekologi och andrologi
Vh 	

 Pediatrik
Vi 	

 Oftalmologi (ögat)
Vj 	

 Otorinolaryngologi
Vk 	

 Odontologi
Vl 	

 Psykiatri
Vm 	

 Terapimetoder
Vn 	

 Samhällsmedicin, hygien, sexologi
Vna 	

 Samhällsmedicin och socialmedicin
Vnb 	

Hygien
Vnd 	

Sexologi
Vo 	

 Rättsmedicin
Vp 	

 Hälso- och sjukvård
Vp- 	

 Särskilda länder och områden

Vpa 	

 Sjukvårdsekonomi
Vpb 	

Sjukvårdsadministration och -organisation
Vpd 	

Sjukvårdspersonal
Vpe 	

 Sjukvårdslokaler och -utrustning
Vpf 	

 Sjukvårdsarbete
Vpg 	

Omvårdnad
Vph 	

Primärvård
Vpj 	

 Akutvård
Vpk 	

Intensivvård
Vpl 	

 Långvård
Vpm 	

Palliativ vård
Vs 	

 Geriatrik
Vt 	

 Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin
Vu 	

 Idrottsmedicin
Vx 	

 Militärmedicin
(DC 61, 636. DK 61) DC:
610 Medicinsk vetenskap; Medicin
611 Människans anatomi , cytologi , histologi
612 Humanfysiologi
613 Personlig hälsa och säkerhet
614 Förekomst och förebyggande av sjukdomar
615 farmakologi och läkemedel
616 Sjukdomar
617 Kirurgi & tillhörande medicinska specialiteter
618 Gynekologi & andra medicinska specialiteter
619 Experimental Medicine
Veterinärverksamhet

62 Ingenjörsverksamheter
(konstruktion od)
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
620 	

 Allmänt.
621 	

 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 	

	

elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 	

Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om 	

	

	

värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 	

Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213	

El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 	

Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 	

Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 	

Maskiner o d för lagring o transport av gaser o 	

	

	

vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 	

	

verktygsmaskiner.
6217 	

Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 	

	

dragning, värmebehandling, ytbehandling, 	

 	

	

	

sammanfogning, lödning, limning. 6218 	

	

	

	

Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, 	

	

	

transportdon, fästelement, smörjning.
6219 	

Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.

622 	

623 	

624 	

625 	

	

626 	

	

627 	

	

628 	

629 	


Gruvkonstruktioner o d.
Militärkonstruktioner .
Konstruktion av byggnader o d.
Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 	

 	

gator, vägar o d.
Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

jordbruk, fiske.
Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

dammar.
Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
Transportmedelskonstruktion o d.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer: Till 62 hör delar
	

av P 	

som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria
P:k. 	

 Särskilda perioder
P:ka 	

Europa: allmänt
P:kb 	

Norden: allmänt
P:kc 	

Sverige
P:kd 	

Övriga Norden
P:ke 	

Brittiska öarna (Storbritannien)
P:kf 	

 Mellaneuropa
P:kg 	

Nederländerna, Belgien och Luxemburg
P:ki 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
P:kj 	

 Frankrike och Monaco
P:kk 	

Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
P:km Östeuropa
P:ko 	

Asien
P:kp 	

Afrika
P:kq 	

Amerika
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet 	

Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära
Pb 	

 Maskinteknik

Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri
Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri
Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Pp.01	

Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri

Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik
Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba 	

Projektering, produktion
Ppbb 	

Byggnadsdelar
Ppbc 	

Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd 	

Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m

Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651)	

 (tele även 654)
(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till
66/69) DC:
620 Engineering & Applied verksamhet
621 Tillämpad fysik
622 Mining & därmed förenlig verksamhet
623 Militär & nautiska engineering
624 Väg-och vattenbyggnad
625 Konstruktion av järnvägar och vägar
626 Ej tilldelad eller inte längre används
627 Vattenbyggnad
628 Sanitär & kommunaltekniken
629 Andra grenar inom tekniken

63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
Libris/SAB:
Qd 	

 Lantbruk
Qd(x)Lantbrukslexikon
Qd:bf	

Lantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k 	

Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning
Qd- 	

 Särskilda länder och områden
Qda 	

 Lantbruksekonomi
Qdb 	

Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner
Qdc 	

 Jordbrukslära
Qdd 	

Växtodlingslära
Qde 	

 Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd

Qdf 	

 Husdjurslära
Qdg	

 Mjölkproduktion
Qdh 	

Äggproduktion
Qdi 	

 Köttproduktion
Qe 	

 Trädgårdsskötsel
Qe(x)	

Trädgårdsexikon
Qe:k 	

Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia
Qe- 	

 Särskilda länder och områden
Qec 	

 Trädgårdsarbete
Qed 	

 Köksväxtodling
Qee 	

 Frukt- och bärodling
Qef 	

 Prydnadsväxtodling
Qf	

 Skogsbruk
Qf(x)	

Skogsbrukslexikon
Qf:bf	

Skogsbruksorganisationer och -institutioner
Qf:k 	

Skogsbrukets och skogsforskningens historia
Qf- 	

 Särskilda länder och områden
Qfb 	

 Skogsekonomi
Qfd 	

 Skogsbotanik
Qfe 	

 Skogsvård
Qfh 	

 Avverkning och transport
Qfj 	

 Skogsuppskattning och virkesmätning
Qfk 	

 Flottning och sortering
Qg 	

 Jakt och fiske
Qg- 	

 Allmänt: ärskilda länder och områden
Qga 	

 Jakt
Qgb 	

Fiske
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

(DC, DK 63, industrier dock till 66/69) DC:
630 Jordbruk
631 tekniker, utrustning , material
632 Plantera skador, sjukdomar och skadedjur
633 Field & plantering grödor
634 Orchards och frukter och skogsbruk
635 Trädgård grödor ( trädgårdsnäring )
636 Djurhållning
637 Bearbetning mejeri & relaterade produkter
638 Insect kultur
639 Jakt , fiske , bevarande av
Veterinärverksamhet till 61

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 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 tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

Länkgrupper som gäller flera av dessa områden kan placerats på
645 Användning av inventarier o d.
Libris/SAB:
Qc 	

 Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)	

Allmänt: lexikon
Qc- 	

 Särskilda länder och områden
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5) DC:
640 Hemkunskap och familjen bor
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering
643 Bostäder & hushållsutrustning
644 Hushållens Utilities
645 Hushållens inredning
646 Sömnad , kläder , personlig levande
647 Hantering av offentliga hushåll
648 Städning
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka

641 Matlagning. 642 Måltider, servering,
restauranger.
SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
Libris/SAB:
Qca 	

 Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).
DC:
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering

643 Organisation av boende, personalrum
o d, hotell.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Libris/SAB:
Qm 	

 Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656, 	

 	

	

reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- 	

Särskilda länder och områden
(DC 643, DK 643 Bostad).
DC:
643 Bostäder & hushållsutrustning

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Drift av energi- och hygiensystem.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Libris/SAB:
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).
DC:
644 Hushållens Utilities

645 Användning av inventarier o d.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
Här även länkgrupper som gäller fler av områdena 641-649	

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).
DC:
645 Hushållens inredning

646 Personlig hygien o d, klädvård
(utom 648 tvätt o d).
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
Libris/SAB:
Qcd 	

 Personlig hygien
Qcc 	

 Kläder och sömnad
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).
DC:
646 Sömnad , kläder , personlig levande

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och
utgifter mm.
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
Inklusive fastighetsförvltning.
Libris/SAB:
Qci 	

 Privatekonomi
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi
DC:
647 Hantering av offentliga hushåll

648 Städnings-, rengörings- och
tvättverksamheter o d.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qcb 	

 Hemmets vård
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)
DC:
648 Städning

649. Personvård: barn, hemsjukvård.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. o d.
Libris/SAB:
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).
DC:
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.
. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

DC:
650 Hantering & extratjänster, ingår i 651, 657, 658, 659
654 Ej tilldelad eller inte längre används
655 Ej tilldelad eller inte längre används
656 Ej tilldelad eller inte längre används
380 Commerce , kommunikation , transport, ingår 653-656

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qbg 	

Kontorsteknik
(DC, DK 651 mm) DC:
651 Office -tjänster
652 Processer för skriftlig kommunikation
653 Shorthand
000 Datavetenskap , kunskap & system
000 Datavetenskap , kunskap & allmänna verk
001 Kunskap
002 Böcker
003 Systems
004 Databehandling & datavetenskap
005 Dataprogrammeringstjänster och program och uppgifter
006 Särskilda datormetoder
007 [Ej tilldelad]
008 [Ej tilldelad]
009 [Ej tilldelad]

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
SW .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Libris/SAB:
Od 	

 Förvaltning
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon
Od:d 	

Allmän förvaltningseori och metodlära
Od:k 	

Allmän förvaltningshistoria
Od.0 	

Allmän central- och lokalförvaltning
Odb 	

Förvaltningsrätt
Odc 	

 Förvaltning: Sverige
Odf 	

 Främmande länders förvaltning
Odg 	

Samhällsplanering (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35) DC:
350 Offentlig förvaltning
351 av centrala
352 av kommunerna
353 av USA: s federala & delstatsregeringarna
354 av specifika nationella regeringar

6525-6529 Militära verksamheter o d.
SW . 6525-6529 Militära verksamheter.
Libris/SAB:
S 	

 Militärväsen
S(x) 	

Militära lexikon
S:bf 	

 Militära institutioner
S:do 	

Allmänt: militär psykologi
S:k 	

 Allmän krigshistoria och krigskonstens historia
S:oa 	

Allmänt: militär sociologi
S.0 	

 Allmänt: särskilda militära aspekter
S- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Sa	

 Lantkrigsväsen
Sb 	

 Sjökrigsväsen
Sc 	

 Luftkrigsväsen
Se 	

 Total krigföring
Sf 	

 Kärnvapenkrigföring
Sg 	

 Kemisk och biologisk krigföring
Sh 	

 Psykologiskt försvar
Si 	

 Civilförsvar
Sj 	

 Ekonomiskt försvar
Sk 	

 Frivilligt försvarsarbete
Sv 	

 Vapen
(DC, DK opolitiska delar av 355-359) DC:
355 militärbranschen
356 Foot krafter & Krigföring
357 Monterade krafter & Krigföring
358 Andra specialiserade krafter och tjänster
359 Sea (sjö) krafter & Krigföring

653 Handelsverksamheter.
SW . 653 Handelsverksamheter.
Libris/SAB:
Qi 	

 Handel
Qi(x)	

Allmänt: lexikon och uppslagsverk
Qi:k 	

Handelns historia
Qi:oe	

Handelslagstiftning
Qi- 	

 Särskilda länder och områden
Qia 	

 Handelsteknik
Qik 	

 Varukännedom
Qil 	

 Handelskalendrar och -lexikon
Qim 	

Handel med speciella varor
Qis 	

 Marknader och varumässor
Qiv 	

 Handelskammare, handelsrepresentation
(DC 381/382. DK 339) DC:
381 Intern handel ( Inrikeshandel )
382 internationella handeln (utrikeshandel)
337 Internationell ekonomi

654 Telekommunikationsverksamheter.
SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.
Drift av televerksamheter.
Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qjg 	

 Televäsen
DC 384, del 621. DK 654 del 621). DC:
384 Kommunikation, Telekommunikation

655 Förlagsverksamheter o d.
SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad 	

 Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Drift av transportverksamheter.
Libris/SAB:
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
	

(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Qjf 	

 Postväsen
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar
62. DK656, delar 62) DC:
383 Postal kommunikation
385 järnväg transport
386 Inland vattenvägar & färja transporter
387 Vatten , luft , rymdfart
388 transport, marktransporter

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:

657 Redovisning
330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi
336 Offentliga finanser
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring

DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt.
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)
Libris/SAB:
Oha 	

 Arbete och arbetsmarknad
Om 	

 Kooperation
Om- 	

Allmänt: särskilda länder och områden
Oma 	

Konsumentkooperation
Omb 	

Producentkooperation
Q(x) 	

Ekonomiska lexikon
Qb 	

 Företagsekonomi
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon
Qb:bf	

Allmänt: Organisationer och institutioner
Qb:d 	

Företagsteori, metodlära
Qb:k 	

Företagsekomomins historia
Qb- 	

 Särskilda länder och områden
Qba 	

 Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
Qbb 	

Standardisering
Qbd 	

Anläggningar och inventarier
Qbf 	

 Personaladministration
Qbi 	

 Driftsorganisation
Qbk 	

Materialadministration
Qz 	

 Särskilda företag

(DC, DK 658, delar 331) DC:

658 Allmän ledning
331 arbetsmarknadsekonomi
334 Kooperativ
335 Socialism & relaterade system
338 Produktion

659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.
SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Libris/SAB:
Qbl 	

 Försäljningsorganisation. Marknadsföring
Qbm 	

Reklam och PR (public relations)
DC, DK 659)DC:
659 Reklam & PR
Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen
663 Drycker, njutningsmedel
664 Livsmedel
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong
667 Färger
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn
674 Trävaror
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror
677 Garn, tråd, textilier
678 Plast- och gummivaror
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik
682 Maskiner
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el
684 Möbler o d
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d
689 Transportmedel
SW 66/68 Tillverkning av varor.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria (Undergrupper se 62)
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära )
Pb 	

 Maskinteknik
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri

Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri
Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 78)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering
Pnz 	

 Särskilda fotografer
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644)
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)

(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning) DC:
660 Kemiteknik
661 industrikemikalier teknik
662 Sprängämnen och bränslen teknik
663 dryck teknik
664 Livsmedelsteknik
665 Industriella oljor och fetter och vaxer , gaser
666 Keramisk & allierade teknik
667 Rengöring , färg , relaterad teknik
668 Teknik av andra ekologiska produkter
669 Metallurgi
670 Tillverkning
671 Metallbearbetning & metallprodukter
672 Järn , stål , andra järnlegeringar
673 Nonferrous metaller
674 Lumber bearbetning, trä produkter, kork
675 Läder och päls behandling
676 Pulp & pappersteknik
677 Textilier
678 Elastomers och produkter elastomer
679 Andra produkter av specifika material
680 Tillverkning för särskilda ändamål
681 precisionsinstrument och annan utrustning
682 Liten smedja arbete ( Blacksmithing )
683 Hardware & hushållsmaskiner
684 Inredning och hem workshops
685 Läder, päls, relaterade produkter
686 Utskrift & aktiviteter
687 Kläder
688 Andra slutprodukter och förpackningar
689 Ej tilldelad eller inte längre används Fordonstillverkning

66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar
SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. 	

 	

	

Isoleringsarbeten.
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik

Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda 	

Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb 	

Renhållning och avfallshantering
Ppdd 	

Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.) DC:
690 Byggnader
691 Byggnadsmaterial material
692 Auxiliary konstruktion metoder
693 Särskilda material och ändamål
694 Trä konstruktion, Snickeri
695 Tak täcker
696 Utilities
697 Värme , ventilation , luftkonditionering
698 Detalj efterbehandling
699 Ej tilldelad eller inte längre används
Drift av delar om el, vvs och hygien o d kan ingå i 644.

7 Formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 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 etc.
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt
att påverka psyken, eget eller andras.
Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevelser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.
Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller formgivning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus
och anläggningar ingår i avdelning 69.
Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen
och lekar i 791-794.
Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av
teater o d.
Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade,
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En

del vardagliga beteenden ingår i 791-794.
Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.
Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.
Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla
potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.
Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.
Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till

praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”,
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår
i de sociala miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer
gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.
I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.
Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.

I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska
verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet,
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.

Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.
Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den
särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61,
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på
79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det
på någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

70 Allmänt om konst och kultur.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
Libris/SAB:
Bf 	

 Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Bf- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Bfa	

 Allmän vetenskaplig verksamhet
Bfk 	

 Allmän kulturell verksamhet
I 	

 Konst, musik, teater och film (Del. Delar även på
	

72-78,7914,792)
Ia 	

 Konst: allmänt
Ia:bf	

 Konstinstitutioner
Ia:do	

Konstpsykologi
Ia:k 	

 Vetenskapshistoria
Ia:oa	

Konstsociologi
Iaa 	

 Konstteori och -estetik
Iab 	

 Stillära
Ib 	

 Konsthistoria
Ib:bf 	

Konsthistoriska organisationer och institutioner
Ib:k 	

 Vetenskapshistoria
Ib. 	

 Särskilda konsthistoriska perioder
Ib- 	

 Särskilda länder och områden
Ibh 	

 Otraditionella konstformer
Ibt 	

 Kyrklig konst
Ibu 	

 Folkkonst
Ibv 	

 Ikonografi
Ibz 	

 Särskilda konstnärer
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (även till 70)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden

(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) DC:
700 Konst
700 De Arts, Fine & konsthantverk
701 Filosofi & teori
702 Miscellany
703 Ordböcker och upplsagsverk
704 Särskilda ämnen
705 Seriepublikationer
706 Organisationer och hantering
707 Utbildning, forskning, ämnen
708 gallerier, museer, privata samlingar
709 Historisk , områden, personer behandling

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)

( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap

Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
710
711
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
Allmänna utgångspunkter och principer.
Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
Planering för trafikleder.
Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
Övrigt.

712

Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

72 	

Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur
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SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

Libris/SAB:
Ic 	

 Arkitektur (Delar hör även till 71)
Ic:bf 	

Arkitekturorganisationer och -institutioner
Ic:d 	

 Arkitekturteori och -psykologi
Ic:do 	

Arkitekturpsykologi
Ic:k 	

 Vetenskapshistoria
Ic. 	

 Särskilda perioder
Ic- 	

 Särskilda länder och områden
Icd 	

 Byggnader för särskilda ändamål
Ict 	

 Stadsplanekonst
Icu 	

 Landskapsarkitektur
Icv 	

 Byggnadsvård
(DC, DK 72) DC:
720 Arkitektur
721 arkitektonisk struktur
722 Arkitektur till ca. 300
723 Arkitektur från ca. 300 till 1399
724 Arkitektur från 1400
725 offentliga strukturer
726 Byggnader för religiösa ändamål
727 Byggnader för utbildning och forskning
728 Bostäder och relaterade byggnader
729 Design & inredning

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

725- 729 mer detaljerat:

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder.

7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem.
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.

Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor.
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier.

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder
Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus.
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus.
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar.
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor.
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers.
72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott.
72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.
729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning
SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
Libris/SAB:
Bg 	

 Allmänna museer
Bh 	

 Allmänna utställningar
Id	

 Skulptur
Id. 	

 Särskilda perioder
Id- 	

 Särskilda länder och områden
Idy 	

 Material, metoder, teknik
Ii 	

 Konstsamlingar och -utställningar
Ky	

 Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya 	

 Diplomatik
Kyb 	

Heraldik
Kyc 	

 Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd 	

Flaggor
Kye 	

 Emblematik
Kyf 	

 Rang- och titelväsen Del.
Kyg 	

Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) Del.
Kyh 	

Numismatik
Kyi 	

 Ordensväsen . Del.

(DC, DK 73, 069 ) DC:
730 bildkonst , skulptur
731 Processer, formulär, ämnen av skulptur
732 Skulptur till ca. 500
733 grekiska, etruskiska, romersk skulptur
734 Skulptur från ca. 500 till 1399
735 Skulptur från 1400
736 Carving och sniderier
737 Numismatik och sigillography
738 Keramiska konst
739 Art metallslöjd

069 museum
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(SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 )
730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv,
forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734
Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer,
kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor, standard.
737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388
Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.
739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od.
7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar.
7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger.
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning
SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
Libris/SAB:
Ig 	

 Teckningskonst
Ig. 	

 Särskilda perioder
Ig- 	

 Särskilda länder och områden
Igy 	

 Material, metoder, teknik
Ih 	

 Konsthantverk
Ih. 	

 Allmänt: särskilda perioder
Ih- 	

 Allmänt: Särskilda länder och områden
Iha 	

 Ornamentik
Ihb 	

 Industriell formgivning
Ihc 	

 Textil konst
Ihd 	

 Konsthantverk i trä
Ihe 	

 Konsthantverk i metall
Ihf 	

 Keramik och glas
Ihh 	

 Inredning
Ihk 	

 Dräkthistoria
Ihq 	

 Reklamkonst
Ihö	

 Övrigt konsthantverk

(DC, DK 74 ) DC:
740 Teckning & konsthantverk
741 Teckning & teckningar
742 perspektiv (grafiskt)
743 Teckning & teckningar efter ämne
744 Ej tilldelad eller inte längre används
745 Dekorativ konst
746 Textil konst
747 Inredning
748 Glas
749 Möbler och tillbehör

75/77 Bildkonst.
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto
SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
Libris/SAB:
Ae 	

 Bokväsen
Aea 	

 Bokhistoria
Aeb 	

 Skrivredskap och skrivmaterial
Aec 	

 Boktryckerihistoria
Aed 	

 Bokbandshistoria
Aef 	

 Redigeringsteknik
Aet 	

 Bibliofili
Af 	

 Skrift
Afa 	

 Skrift- och alfabetshistoria
Afb 	

 Paleografi
Afc 	

 Kalligrafi
Afd 	

 Chiffer
Ie 	

 Målarkonst
Ie. 	

 Särskilda perioder
Ie- 	

 Särskilda länder och områden
Ieb 	

 Bokmåleri
Iem 	

 Miniatyrmåleri
Ien 	

 Muralmåleri
Iet 	

 Teaterdekorationer
Iey 	

 Material, metoder, teknik
If 	

 Grafisk konst
If. 	

 Särskilda perioder

If- 	

 Särskilda länder och områden
Ifq 	

 Bruksgrafik
Ifr 	

 Bokillustration
Ify 	

 Material, metoder, teknik
Pn 	

 Fotografi och filmteknik (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz 	

 Särskilda fotografer
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).
DC:
750 Målning & målningar
751 tekniker, utrustning, blanketter
752 Färg
753 Symbolism , allegori , mytologi , legend
754 Genre målningar
755 Religion & religiös symbolik
756 Ej tilldelad eller inte längre används
757 mänskliga figurer och deras delar
758 Övriga ämnen
759 Geografiska, historiska , områden, personer behandling

760 Grafik , Printmaking & utskrifter
761 Relief processer ( block utskrift )
762 Ej tilldelad eller inte längre används
763 Litografiska (plano) processer
764 Chromolithography & serigrafi
765 Metal gravyr
766 Mezzotinting & processer
767 Etsning & torrnål
768 Ej tilldelad eller inte längre används
769 Posters
090 Handskrifter & sällsynta böcker
090 Manuskript och sällsynta böcker
091 Manuskript
092 Block böcker
093 Incunabula
094 Tryckta böcker
095 Böcker känd för bindningar
096 Böcker noterbara för illustrationer
097 Böcker noterbara för ägandet och ursprung
098 Förbjudna arbeten, förfalskningar och bluffar
099 Böcker noterbara för format
770 Photography & bilder
771 Tekniker och utrustning , material
772 metallsalt processer
773 Pigment processer utskrift
774 Holography
775 Digital fotografering
776 Datorkonst
777 Biofilm och Videografi [1]
778 Fält och typer av fotografi
779 Fotografier
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75 Konstmåleri o d.
(SAB Ie. DC, DK 75)
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.
76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
(SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)
760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
77 Fotografiskt arbete o d.
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i
686).
770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material.
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck.
Fotogravyr. 778 Fotografins användnings-områden. 7781 Kopiering.
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning,
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto,
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.

78 Musik ( konserter o d 792)
SW 78 Musik ( konserter o d 792)
Libris/SAB:
Ij 	

 Musik
Ij:d 	

 Musikteori, -filosofi och -psykologi
Ij:k 	

 Musikforskningens historia
Ij:oa 	

Musiksociologi
Ija 	

 Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 	

	

delområden
Ijb 	

 Musikhistoria
Ijc 	

 Musikinstrument: allmänt
Ijd 	

 Tangentinstrument
Ije 	

 Stråkinstrument
Ijf 	

 Blåsinstrument
Ijg 	

 Knäppinstrument
Ijh 	

 Slagverk och strykidiofoner
Iji 	

 Elektriska musikinstrument
Ijj 	

 Mekaniska musikinstrument
Ijk 	

 Instrumentalmusik: kammarmusik
Ijl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Ijm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Ijn 	

 Vokalmusik: allmänt
Ijo 	

 Vokalmusik: solosång
Ijp 	

 Vokalmusik: körsång
Ijq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Ijr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Ijs 	

 Religiös musik
Ijt 	

 Skolmusik

Iju 	

 Västerländsk folkmusik
Ijv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Ijx 	

 Jazz, rock och populärmusik
Ijy 	

 Musikprogram
Ijz	

 Särskilda tonkonstnärer
Ijä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Ijö 	

 Övrig musik
X 	

 Musikalier (noter)
X(s) 	

Musikalier: Samlingar och studiepartitur
Xa 	

 Musikteori
Xb 	

 Musikhistoria
Xc 	

 Soloverk: valfri besättning
Xd 	

 Instrumentalmusik: tangentinstrument
Xe 	

 Instrumentalmusik: stråkinstrument
Xf 	

 Instrumentalmusik: blåsinstrument
Xg 	

 Instrumentalmusik: knäppinstrument
Xh 	

 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Xi 	

 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Xj 	

 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Xk 	

 Instrumentalensembler
Xl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Xm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Xn 	

 Elektroakustisk musik och ljudkonst
Xo 	

 Solosång
Xp 	

 Körsång
Xq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Xr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Xs 	

 Religiös musik
Xu 	

 Västerländsk folkmusik
Xv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Xx 	

 Jazz, rock och populärmusik

Xy 	

 texter till vokal och dramatisk musik
Xä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Xö 	

 Övrigt
Y 	

 Musikinspelningar
Y(s) 	

Samlingar
Ya 	

 Musikteori
Yb 	

 Musikhistoria
Yc 	

 Soloverk: valfri besättning
Yd 	

 Instrumentalmusik: tangentinstrument
Ye 	

 Instrumentalmusik: stråkinstrument
Yf 	

 Instrumentalmusik: blåsinstrument
Yg 	

 Instrumentalmusik: knäppinstrument
Yh 	

 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Yi 	

 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Yj 	

 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Yk 	

 Instrumentalensembler
Yl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Ym 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Yn 	

 Elektroakustisk musik och ljudkonst
Yo 	

 Solosång
Yp 	

 Körsång
Yq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Yr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Ys 	

 Religiös musik
Yu 	

 Västerländsk folkmusik
Yv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Yx 	

 Jazz, rock och populärmusik
Yä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Yö 	

 Övrigt

(DC, DK 78) DC:
780 musik
781 Allmänna principer och musikaliska former
782 Vokalmusik
783 Musik för enstaka röster, The rösten
784 Instrument och Instrumentellt ensembler
785 Kammarmusik
786 Tangentbord & andra instrument
787 Stränginstrument (Chordophones)
788 Blåsinstrument (Aerophones)
789 Ej tilldelad eller inte längre används

79 	

Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och
kriminalvård, polis, integration od, undervisning. Sport.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
SW
SW
SW
SW
SW

. 7911-7913 Seder och bruk.
. 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 etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

SW 796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
Ku 	

 Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku. 	

 Särskilda historiska perioder
Ku- 	

 särskilda länder och områden )
Oa 	

 Sociologi (även till 79)
Oa(x)	

Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf	

Sociologiska institutioner
Oa:d 	

Sociologisik teori, filosofi och metodlära
Oa:k 	

Sociologins historia
Oaa 	

 Socialpsykologi
Oab 	

 Sociala strukturer
Oac 	

 Familjesociologi
DC:
300 Samhällsvetenskap , sociologi och antropologi
300 Samhällsvetenskap
301 Sociologi & antropologi
302 Social interaktion
303 Sociala processer
304 Faktorer som påverkar socialt beteende
305 Sociala grupper
306 Kultur & institutioner
307 gemenskaperna
308 används inte längre, tidigare Polygrafi
309 används inte längre, tidigare historia sociologi

7911-7913 Seder och bruk .
SW . 7911-7913 Seder och bruk.
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).
Libris/SAB:
Bl 	

 Omstridda fenomen och företeelser
Blb 	

 Ockultism
Blc 	

 Spådomskonst (divination)
Bld 	

 Frenologi
Blf 	

 Kryptozoologi
Blg 	

 Ufo
M 	

 Etnografi, socialantropologi och etnologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon
M:b 	

 Etnografisk etc. forskning. Institutioner
M:d 	

 Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära
M:k 	

 Etnografins etc historia
Ma 	

 Europa: allmänt
Mb 	

 Norden: allmänt
Mc 	

 Sverige
Md 	

 Övriga Norden
Me 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Mf 	

 Mellaneuropa
Mg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Mh 	

 Schweiz
Mi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Mj 	

 Frankrike
Mk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Ml 	

 Portugal

Mm 	

 Östeuropa
Mn 	

 Balkanländerna
Mo 	

 Asien
Mp 	

 Afrika
Mq 	

 Amerika
Mr 	

 Oceanien
Ms 	

 Polarländerna
Mu 	

 Bebyggelse och byggnader
Mv 	

 Föremål
Mx 	

 Näringsliv och arbetsliv
My 	

 Samhälls- och familjeliv
Mz 	

 Folktro och folkseder
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC, DK 39).DC:
390 Seder, etikett , folklore
391 Kostym & personliga utseende
392 Livets kretslopp och hemlivet
393 död
394 Allmänt
395 Etikett ( Manners )
396 används inte längre, tidigare kvinnors ställning och behandling
397 används inte längre, förr utstött studier
398 Folklore
399 Krig & diplomati.

130 Parapsychology och ockultism
130 parapsykologi och ockultism
131 Parapsykiska och ockult metoder
132 används inte längre, förr Mental rubbningarna
133 Särskilda ämnen i parapsykologi och ockultism
134 används inte längre, tidigare mesmerism och Klärvoajans
135 Dreams och mysterier
136 inte längre används, före detta mentala egenskaper
137 divinatoriska grafologi
138 Physiognomy
139 Frenologi

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.
SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video,
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader.
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 Libris/SAB:
Bu 	

 Masskommunikation: radio och television
Bu- 	

 Särskilda länder och områden
Bua 	

 Radio
Bub 	

 Television och video
Im 	

 Film
Ima 	

 Film: allmänt
Imb 	

 Filmhistoria
(DC, DK 791). DC:
790 Fritids-& Performing Arts
791 Offentliga föreställningar

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.
SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
Libris/SAB:
Ik 	

 Teater
Ika 	

 Teater: allmänt
Ikb 	

 Teaterhistoria och -kritik
Ike 	

 Teaterprogram
Iks	

 Gruppteater
Ikt	

 Pantomim- och marionetteater
Iku 	

 Barnteater
Ikv 	

 Amatörteater
Ikx 	

 Radio- och TV-teater
Iky 	

 Konstnärlig dans
Ikz 	

 Särskilda sceniska konstnärer
Ikö 	

 Övrig scenisk konst och offentliga nöjen
(DC, DK 792) DC:
792 Stage presentationer

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
793 Libris/SAB:
Rc 	

 Danslekar och dans
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 796/799)
(DC, DK 793) DC:
793 Inomhus spel & nöjen

794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips
SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
794 Libris/SAB:
Rd 	

 Spel och tidsfördriv
Re	

 Lotteri, vadhållning, tips
(DC 794-795, DK 794) DC:
794 Inomhus skicklighetsspel
795 Hasardspel

795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i
725-728.
7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda
byggnader .

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 	

 	

7952/7954 	

7955 	

 	

	

	

79551 	

	

79552 	

	

79553 	

	

79554 	

	

79555 	

	

79556 	

	

79557 	

	

79558 	

	

79559 	

	


Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi.
Sociala miljöer i olika tidsepoker.
Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
olika slags byggnader:
-offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet.
-merkantila byggnader.
-transporter o kommunikation.
-industri, lantbruk.
- sjukhus,vårdhem.
- fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
- restauranger od.
- fritid, underhållning, sport.
- övriga byggnader.

7956 	

7957 	

	

7958	

7959 	

	


- med anknytning till död, begravning, religion.
-undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek,
verksamheter bl a undervisning.
Sociala miljöer i boendet.
Sociala miljöer och verksamheter i grupper,
folkrörelser, föreningar.

Särskilda områden
SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW . 7957 Undervisning o d.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv od.
7950 Allmänt.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksamheter i dem.
Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av
byggnader i de fysiska miljöerna.
721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt om formgivning av sociala miljöer.
722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker och 7952-7924 sociala
miljöer i olika tidsepoker, men även dagens sociala miljöer i byggnader från olika epoker.

	

	

	

	

	

	


SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en
del saker som hör hemma där placerats på 795.

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.
795146 	

Personer i socialvård.
7951462 	

Socialarbetare.
7951465 	

Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
	

	

Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
	

	

Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)
DC:

360 Socialtjänst
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster

7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.

Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564

Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Libris/SAB:
Ohd 	

 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )
I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem.

Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:

364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

7957 Undervisning o d. Forskning.
SW . 7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E 	

 Uppfostran och undervisning
E:b 	

 Uppfostran och undervisning: forskning
E:bf	

 Organisationer och institutioner
E:d 	

 Uppfostran och undervisning: teori och filosofi
E:k 	

 Uppfostran och undervisning: historia
E:oa 	

Uppfostran och undervisning: sociologi
Ea 	

 Pedagogik
Eh 	

 Uppfostran i hemmiljö
Em 	

 Undervisningsväsen (ej högskolor)
Ep 	

 Högskolor
Et 	

 Ungdomsvårdsskolor
Eu 	

 Elever med särskilda behov
Ev 	

 Folkbildning
Ex 	

 Yrkesval
(DC, DK 37)
Från 01d.pdf (DC DK)
Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.

7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare.
72791 Observatorier. Planetarier.
72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer.
Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.
72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
Verksamheter bl a undervisning 79571-79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning, lärare, övrig personal .
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
785715 Skolordning, disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisnings
materiel, läromedel.
795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård.
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande
skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor.
795787 Forskning
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.

(SAB E, DC, DK 37) DC:
370 Utbildning
371 Skolledningen, specialundervisning
372 Elementary utbildning
373 Gymnasieutbildning
374 Vuxenutbildning
375 läroplaner
376 används inte längre, tidigare utbildning för kvinnor
377 används inte längre, tidigare Etiska utbildning
378 Högre utbildning
379 Regeringen reglering, kontroll, stöd
DK:
37
Undervisning, allmänt.
371 Skolan.
371.1 Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Skolorganisation
371.3 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
371.4 Pedagogiska system
371.5 Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel.Läromedel
371.7 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
371.8 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner372 Undervisningsämnen
för alla stadier ochskolformer
373 Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande
skolformer.
374 Folkbildning. Utbildning utanför skolansram
375 376 Specialundervisning. Särskolor.
377 Fackskolor.Yrkesskolor.Yrkersutbildning
378 Universitet och högskolor.
379.8 Fritidsverksamhetensutformning och organisation.

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta
områden.
Det kan vara lämpligt att föra hit: främlingsfientlighet, rasism,
invandrare, migration, integrering o d

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Libris/SAB:
Bi 	

 Förenings- och mötesteknik
Bk 	

 Allmänna sällskap och föreningar
(DC, DK 06 utom 069)DC:
060 föreningar, organisationer och museer
060 General organisationer
61 Organisationer i Nordamerika
062 Organisationer i Brittiska öarna, i England
063 Organisationer i Centraleuropa, i Tyskland
064 Organisationer i Frankrike & Monaco
065 Organisationer i Italien & angränsande öar
066 I Iberiska halvön och angränsande öar
067 Organisationer i östra Europa, i Ryssland
068 organisationer i andra geografiska områden
069 museer, till område 73
DC:

366 Association
367 Allmänna klubbar
369 Diverse föreningar

796/799 Sport, idrott o d.
SW 796/799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R 	

 Idrott, lek och spel (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner
Rb:doIdrottspsykologi
Rb:k 	

Idrottsforskningens historia
Rb:oaIdrottssociologi
Rb- 	

 Särskilda länder och områden
Rba 	

 Allmän idrott. Friidrott
Rbb 	

 Boll- och kägelsport
Rbc 	

 Simning, simhopp, dykning m m
Rbd	

 Sjösport. Båtsport
Rbe 	

 Djursport
Rbf 	

 Cykel-, motor- och flygsport
Rbg 	

 Vintersport
Rbh 	

 Rullskridskor, rullbräda, rullskidor
Rbi 	

 Budo (kampsporter)
Rbj 	

 Brottning
Rbk 	

 Boxning
Rbl 	

 Tyngdlyftning
Rbm 	

Orienteringssport (inkl skidorientering)
Rbn 	

 Alpinism
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 793)
Rbp 	

 Fäktning
Rbq 	

 Skytte
Rbr 	

 Handikappidrott
Rbv 	

 Olympiska spelen
Rbz 	

 Särskilda idrottsutövare
Ra 	

 Gymnastik
Rb 	

 Idrott och sport
Rh	

 Scoutrörelsen
(DC, DK 796-799)

(DC, DK 796-799) DC:
796 Athletic och utomhus Sport & spel
797 Aquatic & Air Sports
798 ridsport & Animal racing
799 Fiske , jakt , skytte
Från 01d (DC DK)
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt.
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,
bowling.
7963 Bollspel.
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott.
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering.
7966 Cykel.
7967 Motorsport.
7968 Kamp- och försvarssporter.
7969 Vintersport.
797 Vattensport. Simsport. Flygsport.
798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802-809 motsvarar 82-89.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.
Libris/SAB:
F 	

 Språkvetenskap
F(x) 	

Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk 	

F:b 	

 Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner 	

F:d 	

 Språkteori och -filosofi
F:k 	

 Språkvetenskapens historia
F:oa 	

Språksociologi
F:oi 	

 Språkstatistik
F:pu 	

Datalingvistik
F:t 	

 Matematisk lingvistik
F.0 	

 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter
Fb 	

 Indoeuropeiska språk: allmänt
Fc 	

 Svenska
Fd 	

 Övriga nordiska språk
Fe 	

 Engelska
Ff 	

 Tyska
Fg 	

 Nederländska
Fh 	

 Romanska språk: allmänt
Fi 	

 Italienska
Fj 	

 Franska
Fk	

 Spanska
Fl 	

 Portugisiska
Fm	

 Slaviska och baltiska språk
Fn 	

 Keltiska språk

Fo 	

 Grekiska och latin
Fp 	

 Indo-ariska språk
Fq 	

 Iranska språk
Fr 	

 Övriga indoeuropeiska språk
Fs 	

 Semitiska språk
Ft 	

 Hamitiska språk och tchadspråk
Fu 	

 Finsk-ugriska och altaiska språk
Fv 	

 Sino-tibetanska och austroasiatiska språk
Fx 	

 Övriga språk
Fy 	

 Konstgjorda språk
Få 	

 Teckenspråk
(DC 4. DK 80)

Från 01d.pdf:
(SAB F. DC 4. DK 80)
800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi.
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning.
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Tecken-språk. 80111
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning.
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020
Engelska.

803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska.
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt.
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska.
80399 Gotiska. Östgermanska.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690
Portugisiska. 80699 Galiciska.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin.
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska.
80883 Lettiska.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali.
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska.
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska.
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-

palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941
Mandschuspråk. 80942 Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk.
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av
turkspråk. 809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk.
80945 Finsk-ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska.
Magyariska. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska.
8094545 Estniska. 809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947
Hyperboreiska språk. Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåspråk.
Grönländska. 80948 Dravidiska språk.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska.
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentott-språk.
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantu-språk.
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska,
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk.

DC:
400 Language
400 Language
401 Filosofi & teori
402 Miscellany
403 Ordböcker och uppslagsverk
404 Särskilda ämnen
405 Seriepublikationer
406 Organisationer och förvaltning
407 Utbildning , forskning, ämnen
408 Med avseende på typer av personer
409 Geografiska och personer behandling
410 lingvistik
411 skriftsystem
412 Etymologi
413 Ordböcker
414 Fonologi
415 Strukturella system ( grammatik )
416 används inte längre-tidigare Prosodi (lingvistik)
417 Dialekt & språkhistoria
418 Standard användning, tillämpad lingvistik
419 Verbal språket inte talas eller skriftlig

420 Engelska & Old English
421 Engelska skriftsystem & fonologi
422 engelska etymologi
423 engelska ordböcker
424 inte längre används, före detta engelska tesaurusar
425 engelsk grammatik
426 inte längre används, före detta engelska prosodies
427 engelska varianter
428 standard engelska språket
429 Old English (Anglo-Saxon)
430 germanska språken ; Tyska
431 Tyska skriftsystem & fonologi
432 tyska etymologi
433 tyska ordböcker
434 Ej tilldelad eller inte längre används
435 tysk grammatik
436 Ej tilldelad eller inte längre används
437 tyska språket variationer
438 standardtyska användning
439 andra germanska språk
440 romanska språk ; franska
441 Franska skriftsystem & fonologi
442 franska etymologi
443 franska lexikon
444 Ej tilldelad eller inte längre används
445 fransk grammatik
446 Ej tilldelad eller inte längre används
447 franskspråkiga varianter
448 standard franska användning
449 Provençal & Katalanska

450 Italienska , Rumänska , rätoromanska
451 Italienska skriftsystem & fonologi
452 italienska etymologi
453 italienska lexikon
454 Ej tilldelad eller inte längre används
455 italienska grammatiken
456 Ej tilldelad eller inte längre används
457 Italienska språk variationer
458 standard italienska användning
459 rumänska & rätoromanska

480 Hellenic språk, klassisk grekiska
481 Klassisk grekisk skrift och fonologi
482 Klassisk grekisk etymologi
483 Klassisk grekiska lexikon
484 Ej tilldelad eller inte längre används
485 Klassisk grekisk grammatik
486 Ej tilldelad eller inte längre används
487 Preclassical & postclassical grekiska
488 Klassisk grekisk användning
489 Andra Hellenic språk

460 spanska & portugisiska
461 Spanska skriftsystem & fonologi
462 spanska etymologi
463 spanska lexikon
464 Ej tilldelad eller inte längre används
465 spansk grammatik
466 Ej tilldelad eller inte längre används
467 spanska variationer
468 standard spanska användning
469 Portugisiska

490 Andra språk
491 East indoeuropeiska & keltiska språken
492 Afro-asiatiska språk , semitiska
493 Icke-semitiska Afro-asiatiska språk
494 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
495 Språk i East & Sydostasien
496 afrikanska språk
497 nordamerikanska modersmål
498 sydamerikanska modersmål
499 Diverse språk

470 Italic språk ; latin
471 Klassisk latin skrift & fonologi
472 Klassisk latin etymologi & fonologi
473 Klassiska latinska lexikon
474 Ej tilldelad eller inte längre används
475 Klassisk Latin grammar
476 Ej tilldelad eller inte längre används
477 Gammal , Postclassical, vulgärlatin
478 Klassisk latin användning
479 Andra kursiv språk

81 Litteraturvetenskap - historia.
812-819 motsvarar 82-89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
Libris/SAB:
G 	

 Litteraturvetenskap
G(x) 	

Litteraturvetenskapliga lexikon
G:b 	

 Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 	

	

institutioner
G:dd 	

Litteraturvetenskaplig metodlära
G:df 	

Litteraturestetik
G:dg 	

Litteraturkritik
G:do 	

Litteraturpsykologi
G:k 	

 Litteraturvetenskapens historia
G:oa 	

Litteratursociologi
G.0 	

 Särskilda litterära genrer och motiv
G. 	

 Allmänt: särskilda litterära perioder
Gb	

 Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän
Gc 	

 Svensk litteraturhistoria
Gd 	

 Övrig nordisk litteraturhistoria
Ge 	

 Engelsk litteraturhistoria
Gf 	

 Tysk litteraturhistoria
Gg 	

 Nederländsk litteraturhistoria
Gh 	

 Romansk litteraturhistoria: allmän
Gi 	

 Italiensk litteraturhistoria
Gj 	

 Fransk litteraturhistoria
Gk	

 Spansk litteraturhistoria
Gl 	

 Portugisisk litteraturhistoria

Gm 	

Gn 	

Go	

Gp 	

Gq 	

Gr 	

Gs 	

Gt 	

Gu	

Gv 	

Gx	

Gz 	


Slavisk och baltisk litteraturhistoria
Keltisk litteraturhistoria
Grekisk och latinsk litteraturhistoria
Indo-arisk litteraturhistoria
Iransk litteraturhistoria
Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria
Semitisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk
Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Övrig litteraturhistoria
Särskilda utländska författare

(DC delar av 800-899. DK 81.) DC:
800 Litteratur , retorik och kritik
800 Litteratur & retorik
801 Filosofi & teori
802 Miscellany
803 Ordböcker och upplsagsverk
804 Ej tilldelad eller inte längre används
805 Seriepublikationer
806 Organisationer
807 Utbildning, forskning, ämnen
808 Retorik & samlingar av litteratur
809 Litteraturhistoria & kritik

Från 01d.pdf
(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.)
810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori,
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar.
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande.
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag.
8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram.
Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119
Övriga litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk.
812 Engelsk litteratur.
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d.
81397 Svensk litteratur.
814 Fransk litteratur o d.
815 Italiensk litteratur o d.
816 Spansk, portugisisk litteratur o d.
817 Grekisk och latinsk litteratur o d.
818 Slavisk, baltisk litteratur o d.
819 Orientalisk och övrig litteratur.
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)

82/89 Skönlitteratur på olika språk
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i
område 80.

Libris/SAB:
H 	

 Skönlitteratur
H.07 	

Folkdiktning: allmänt
Hbn 	

Nordisk skönlitteratur: samlingar
Hc 	

 Svensk skönlitteratur
Hd 	

 Övrig nordisk skönlitteratur
He 	

 Engelsk skönlitteratur
Hf 	

 Tysk skönlitteratur
Hg 	

 Nederländsk skönlitteratur
Hh 	

 Romansk skönlitteratur
Hi 	

 Italiensk skönlitteratur
Hj 	

 Fransk skönlitteratur
Hk 	

 Spansk skönlitteratur
Hl 	

 Portugisisk skönlitteratur
Hm 	

 Slavisk och baltisk skönlitteratur
Hn 	

 Keltisk skönlitteratur
Ho 	

 Grekisk och latinsk litteratur
Hp 	

 Indisk litteratur
Hq 	

 Iransk litteratur
Hr 	

 Övrig indoeuropeisk litteratur
Hs 	

 Semitisk litteratur
Ht 	

 Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk
Hu 	

 Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
Hv	

 Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Hx	

 Övrig skönlitteratur
Hy 	

 Skönlitteratur på konstgjorda språk
Hå 	

 Skönlitteratur på teckenspråk
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89)

Från Sven Wimnell 050206 + 100201+ 100211.
SW-klassifikationssystem med inlagda: Libris/SAB, sverige.se 2008,
SCBs forsk-ningsämnen, CPV 2003 för varor och tjänster, SNI
arbetsställen 1998, SSYK 96 yrken, SUN 2000 utbildningar, SPIN
2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för
Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007.
http://wimnell.com/omr40t.pdf
82 Engelsk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 82. DK 82)
Skönlitteratur på språk enligt 802.
802: 8020 Engelska.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 83. DK 83)
Skönlitteratur på språk enligt 803.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska.
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt.
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska.
80399 Gotiska. Östgermanska.
84 Fransk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 84. DK 84)
Skönlitteratur på språk enligt 804.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
85 Italiensk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 85. DK 85)

Skönlitteratur på språk enligt 805.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 86. DK 86)
Skönlitteratur på språk enligt 806.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690
Portugisiska. 80699 Galiciska.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 87. DK 87)
Skönlitteratur på språk enligt 807.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin.
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 88. DK 88)
Skönlitteratur på språk enligt 808.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska.
80883 Lettiska.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 89. DK 89)
Skönlitteratur på språk enligt 809.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk.

(Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk).
8092: Semitiska språk.
8093: Hamitiska språk.
8094: Ural-altaiska språk mm. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 	

8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 809455 Lapska.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
8096: Afrikanska språk. Negerspråk i USA.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk.
(Utom engelska, spanska, franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

DC:
810 amerikansk litteratur på engelska (Placeras på 82)
811 Poetry
812 Drama
813 Fiction
814 Essays
815 Tal
816 Brev
817 Satir & humor
818 Diverse skrifter
819 Ej tilldelad eller inte längre används
820 Engelska & Old English litteratur
821 engelsk poesi
822 English drama
823 English fiction
824 engelska essäer
825 engelska tal
826 engelska bokstäver
827 English satiren & humor
828 engelska diverse skrifter
829 Old English (Anglo-Saxon)
830 tyska och relaterade litteraturen
831 tyska diktning
832 Tyska drama
833 tyska fiktion
834-tyska uppsatser
835 tyska tal
836 tyska bokstäver
837 tyska satiren & humor
838 tyska diverse skrifter
839 Andra germanska litteraturen

840 litteraturer för romanska språk
841 franska diktning
842 Franska dramat
843 franska fiktion
844 franska uppsatser
845 franska tal
846 franska bokstäver
847 franska satiren & humor
848 franska diverse skrifter
849 occitanska & katalanska litteraturen

870 Italic litteratur; Latin litteratur
871 latinsk poesi
872 Latin dramatiska Poesi & drama
873 Latin episka Poesi & fiction
874 Latin lyrik
875 latinska tal
876 latinska bokstäver
877 latin satiren & humor
878 latinska diverse skrifter
879 litteraturer andra Italic språk

850 Italienska , Rumänska , rätoromanska
851 italienska diktning
852 italienska drama
853 italienska fiktion
854 italienska essäer
855 italienska tal
856 italienska bokstäver
857 italienska satiren & humor
858 italienska diverse skrifter
859 rumänska & rätoromanska

880 Greklands litteratur, klassisk grekiska
881 Klassisk grekisk poesi
882 Klassisk grekiska dramat
883 Klassisk grekisk episka Poesi & fiction
884 Klassisk grekisk lyrik
885 Klassisk grekiska tal
886 Klassisk grekiska bokstäver
887 Klassisk grekisk satiren & humor
888 klassiska grekiska diverse skrifter
889 Modern grekisk litteratur

860 spanska & portugisiska litteraturen
861 Spanish poesi
862 Spanish drama
863 Spanish fiktion
864 spanska essäer
865 spanska tal
866-spanska bokstäver
867 Spanish satiren & humor
868 spanska diverse skrifter
869 Portugisiska litteraturen

890 litteraturer andra språk
891 East Indo-europeiska och Celtic
892 Afro-asiatiska litteraturen semitiska
893 Icke-semitiska Afro-asiatiska litteraturen
894 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
895 litteraturer av East & Sydostasien
896 afrikanska litteraturen
897 nordamerikanska infödda litteratur
898 sydamerikanska infödda litteratur
899 Andra litteraturen

9 Saklitterärt. Allmän geografi,
allmän historia. Biografi.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. 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 hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
(DK (05), 07, 08, (04) )
Libris/SAB:
B 	

 Allmänt och blandat (Del. Delar även på 	

	

	

103,109,70,73,7951,7959)
Bb 	

 Allmänna samlingsverk
Bd 	

 Allmänna tidskrifter och allmänna serier
Br 	

 Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra 	

 Kommunikation
Brb 	

 Cybernetik och informationsteori
Bs 	

 Masskommunikation: allmänt
Bs- 	

 Särskilda länder och områden
Bsi 	

 Indoktrinering och propaganda
Bt 	

 Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)
Ä 	

 Tidningar
Äc 	

 Sverige
Äd	

 Övriga Norden
Äe 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Äf 	

 Mellaneuropa
Äg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Äh	

 Schweiz
Äi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Äj 	

 Frankrike och Monaco
Äk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)

Äl 	

 Portugal
Äm 	

 Östeuropa
Än 	

 Balkanländerna
Äo 	

 Asien
Äp 	

 Afrika
Äq 	

 Amerika
Är 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
(DK (05), 07, 08, (04) )
Från 01d: (DC DK)
SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. I den mån
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor.
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d.
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.
907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.
907 Tidningsväsen o d.Journalistik. Här avses det redaktionella
innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655.
Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.
908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i
särskilt fack.

(DK (05), 07, 08, (04) ) DC:
(DC, DK 93-99)DC:
900 Historia
900 Historia & geografi
901 Filosofi & teori
902 otilldelad
903 Ordböcker och upplsagsverk
904 Insamlade konton evenemang
905 Seriepublikationer
906 Organisationer och hantering
907 Utbildning, forskning, ämnen
908 När det gäller olika typer av personer som
909 Världshistorien
050 Tidningar, tidskrifter och serier
050 Allmänna seriepublikationer
051 Seriella på amerikansk engelska
052 Seriella på engelska
053 Seriella på andra germanska språk
054 Seriella på franska, occitanska & katalanska
055 På italienska, rumänska och besläktade språk
056 Seriella på spanska och portugisiska
057 Seriella i slaviska språk
058 Seriella på skandinaviska språk
059 Seriella på andra språk

91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
Libris/SAB:
N 	

 Geografi och lokalhistoria
N(x) 	

Allmänt: geografiska lexikon
N(y)	

 Allmänt: kartor och bilder
N:d 	

 Geografisk teori, filosofi och metodlära
N:k 	

 Geografiforskningens historia
N.0 	

 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 	

	

geografiska aspekter
Na 	

 Europa: allmänt
Nb 	

 Norden: allmänt
Nc 	

 Sverige
Nd 	

 Övriga Norden
Ne 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Nf 	

 Mellaneuropa
Ng 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Nh 	

 Schweiz
Ni 	

 Italien
Nj 	

 Frankrike
Nk 	

 Spanien
Nl 	

 Portugal
Nm 	

 Östeuropa
Nn 	

 Balkanländerna
No 	

 Asien
Np 	

 Afrika

Nq 	

Nr 	

	

Ns 	

Nt 	

Ny 	


Amerika
Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)
Polarländerna
Oceaner och hav
Kartografi

(DC, DK 91) DC:
910 Geografi och resor
911 Historisk geografi
912 Grafiska representationer av jordens
913 antika världen
914 Europa
915 Asien
916 Afrika
917 North America
918 Sydamerika
919 Andra områden

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
Libris/SAB:
L 	

 Biografi med genealogi
L:k 	

 Vetenskapshistoria
Ld 	

 Genealogi
Ld:bf	

Genealogiska organisationer och institutioner
Ld:k 	

Vetenskapshistoria
Ld- 	

 Särskilda länder och områden
Lda 	

 Genealogi: metodlära
Ldm 	

Genealogiska uppslagsverk
Lds 	

 Genealogiska samlingar
Ldz 	

 Särskilda släkter
Lk 	

 Biografisk vetenskap
Lm 	

 Biografiska uppslagsverk
Ls 	

 Biografiska samlingar
Lz 	

 Biografi: särskilda personer
(DC, DK 92) DC:
920 Biografi , släktforskning , insignier
921-928 Detta område är reserverat som en valfri plats för biografier,
som bordlades i bokstavsordning efter ämne efternamn.
929 Släktforskning, namn , emblem

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. 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 hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

Libris/SAB:
K 	

 Historia
K(x) 	

Historiska lexikon
K:bf 	

Historiska organisationer och institutioner
K:d 	

 Historisk teori, filosofi och metodlära
K:k 	

 Historieforskningens historia
K. 	

 Allmänt: särskilda historiska perioder
K.2 	

 Forntiden
K.3 	

 Medeltiden (ca 500 - ca 1500)
K.4 	

 Nya tiden (ca 1500-)
K.5 	

 1914K.6 	

 2000Ka 	

 Europa: allmänt
Kb 	

 Norden: allmänt
Kc	

 Sverige
Kd 	

 Övriga Norden

Ke 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Kf 	

 Mellaneuropa
Kg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Kh 	

 Schweiz
Ki 	

 Italien
Kj 	

 Frankrike
Kk 	

 Spanien
Kl 	

 Portugal
Km 	

 Östeuropa
Kn 	

 Balkanländerna
Ko 	

 Asien
Kp 	

 Afrika
Kq 	

 Amerika
Kr 	

 Oceanien
Ks 	

 Polarländerna
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (21 750)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden
Ku 	

 Allmän socialhistoria (även till 79)
Ku. 	

 Särskilda historiska perioder
Ku- 	

 Särskilda länder och områden
Kv 	

 Allmän ekonomisk historia (även till 60)
Kv. 	

 Särskilda historiska perioder
Kv- 	

 Särskilda länder och områden
Ky	

 Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya 	

 Diplomatik
Kyb 	

Heraldik
Kyc 	

 Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd 	

Flaggor
Kye 	

 Emblematik
Kyf 	

 Rang- och titelväsen
Kyg 	

Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)
Kyh 	

Numismatik
Kyi 	

 Ordensväsen

Från 01d.pdf
http://wimnell.com/omr01d.pdf
(DC DK)

( 020218)

93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria.
930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria.
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära,
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska
sammanfattningar.
931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla Palestina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla Medien,
Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla Nord- och
Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 Gamla
Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och
Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland.
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco.
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta.
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland.
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485
Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz.
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 Jugoslavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien,
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien .

94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 .
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia
efter 1945.

95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.
950: Asiens historia.
951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina).

9518 Mandsjuriet (Kina). 9512317 Hongkong (Storbritannien).
9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 95193 Nordkorea,
Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea.
952: 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953: 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman.
95362 Arabemiraten, Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368
Kuwait.
954: 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487 Sri Lanka.
(Ceylon). 954882 Maldiverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh.
955: Iran (Persien).
956: 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693
Libanon. 95694 Israel. Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien.
957: 957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947):
Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan.
Turmenistan. Ozbekistan.
958: 9581 Afghanistan.
959: 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia.
959513 Singapore.9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam.
95977 Nordvietnam. 9598 Laos.

966: 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre
Volta). 96626 Niger. 9663 Senegal. 9664 Sierra Leone.
96651 Gambia. 96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau. 96658 Kap
Verde. 96662 Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana.
96681 Togo. 96682 Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och
Principe.
967: 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724
Kongo.9673 Angola. 96741 Centralafrikanska republiken. 96743
Tchad. 9675 Zaire. 967597 Burundi. 967598 Rwanda. 96761 Uganda.
96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania.
9679 Mozambik.
968: 9680 Sydafrika. 9681 Botswana. 96834 Swaziland. 96861
Lesotho. 9688 Namibia. 96891 Zimbabwe. 96894 Zambia.
96897 Malawi.
969: 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981
Reunion (Frankrike). 96982 Mauritius. 96992 Sankt Helena.
Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien).
97 Nord-och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

970: Nord- och Mellanamerikas historia.

960: Afrikas historia.

971/979 Enskilda nord- och mellanamerikanska länder.
971: 971 Canada.
972: 972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras.
97284 El Salvador. 97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287
Panama. 97291 Cuba. 97292 Jamaica. 97293 Dominikanska
republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961Bahamas.
972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x Antigua o
Barbuda. 972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o

961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas historia
961: 9611 Tunisien. 9612 Libyen.
962: 9620 Egypten. 9624 Sudan.
963: 963 Etiopien
964: 964 Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965: 965 Algeriet.

grannöar (Frankrike). 972981 Martinique o grannöar (Frankrike).
9729821Dominica. Saint Lucia. 9729824 Saint Vincent o
Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad
och Tobago. 972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna
(Storbritannien).
973/979: 973 Amerikas Förenta Stater. USA. 974 Nordöststaterna
USA. 975 Sydöststaterna USA. 976 Södra centralstaterna USA. 977
Norra centralstaterna USA. 978 Väststaterna USA. 979 Pacificstaterna
USA. 9798 Alaska.
98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.
980: Sydamerikas historia.
981/989: De enskilda sydamerikanska ländernas historia.
981 Brasilien.
982 Argentina.
983 Chile.
984 Bolivia.
985 Peru.
9861 Colombia. 9866 Ecuador.
987 Venezuela.
9881 Guayana. 9882 Franska Guayana. 9883 Surinam
9892 Paraguay. 9899 Uruguay.
99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia.
Medeltiden och Nya tiden.
990: Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia.

991/999 De enskilda ländernas historia.
991: 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo).9912 Celebes.
9913 Moluckerna. 9921 Sumatra.
992: 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah.
991113 Brunei. 991114 Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914
Filippinerna.
993: 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya
Kaledonien (Frankrike). 9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345
Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.
994: 994 Australien.
995: 995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996: 996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu.
996l31 Västra Samoa. 996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati
(Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA). (997)
998: 998 Arktis. Antarktis. 9984 Sektor av Arktis, som europeiska
stater gör anspråk på. 9985 Sektor av Arktis, som Sovjetunionen gör
anspråk på. 9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk
på. 9988 Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.
999: Rymden.
DC:
930 Gamla världens historia (till ca. 499)
931 Gamla världens historia, Kina
932 Gamla världens historia, Egypten
933 Gamla världens historia, Palestina
934 Gamla världens historia, Indien
935 Gamla världens historia, Mesopotamien och Iran Plateau
936 History of ancient world; Europe north & west of Italy
937 History of ancient world; Italy & adjacent territories
938 History of ancient world; Greece
939 History of ancient world; Other parts of ancient world

940 General history of Europe
941 General history of Europe; British Isles
942 General history of Europe; England & Wales
943 General history of Europe; Central Europe ; Germany
944 General history of Europe; France & Monaco
945 General history of Europe; Italian Peninsula & adjacent islands
946 General history of Europe; Iberian Peninsula & adjacent islands
947 General history of Europe; Eastern Europe ; Russia
948 General history of Europe; Northern Europe ; Scandinavia
949 General history of Europe; Other parts of Europe

970 General history of North America
971 General history of North America; Canada
972 General history of North America; Middle America ; Mexico
973 General history of North America; United States
974 General history of North America; Northeastern United States
975 General history of North America; Southeastern United States
976 General history of North America; South central United States
977 General history of North America; North central United States
978 General history of North America; Western United States
979 General history of North America; Great Basin & Pacific Slope

950 General history of Asia ; Far East
951 General history of Asia; China & adjacent areas
952 General history of Asia; Japan
953 General history of Asia; Arabian Peninsula & adjacent areas
954 General history of Asia; South Asia ; India
955 General history of Asia; Iran
956 General history of Asia; Middle East (Near East)
957 General history of Asia; Siberia (Asiatic Russia)
958 General history of Asia; Central Asia
959 General history of Asia; Southeast Asia

980 General history of South America
981 General history of South America; Brazil
982 General history of South America; Argentina
983 General history of South America; Chile
984 General history of South America; Bolivia
985 General history of South America; Peru
986 General history of South America; Colombia & Ecuador
987 General history of South America; Venezuela
988 General history of South America; Guiana
989 General history of South America; Paraguay & Uruguay

960 General history of Africa
961 General history of Africa; Tunisia & Libya
962 General history of Africa; Egypt & Sudan
963 General history of Africa; Ethiopia
964 General history of Africa; Morocco & Canary Islands
965 General history of Africa; Algeria
966 General history of Africa; West Africa & offshore islands
967 General history of Africa; Central Africa & offshore islands
968 General history of Africa; Southern Africa
969 General history of Africa; South Indian Ocean islands

990 General history of other areas
991 Not assigned or no longer used
992 Not assigned or no longer used
993 General history of other areas; New Zealand
994 General history of other areas; Australia
995 General history of other areas; Melanesia ; New Guinea
996 General history of other areas; Other parts of Pacific Polynesia
997 General history of other areas; Atlantic Ocean islands
998 General history of other areas; Arctic islands & Antarctica
999 Extraterrestrial worlds

93 Allmänt om allmän historia. Världs- och
forntidshistoria

98 Medeltidens o nya tidens historia i
Sydamerika

SW 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.

SW 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.

94 Medeltidens o nya tidens historia i
allmänhet och i Europa

99 Medeltiden o nya tiden: Australien.
Oceanien. Polerna. Rymden

SW 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
SW 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.

96 Medeltidens o nya tidens historia i
Afrika.
SW 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

97 Medeltidens o nya tidens historia i Nordoch Mellanamerika.
SW 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika

SW 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.
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http://wimnell.com/omr40zi.pdf
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Sammanställningar som gäller enstaka problem.
Innehållsförteckningar
Statistiska centralbyråns statistik.
SCB. Klassifikationer & standarder.
Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..
Statliga myndigheter mm.
Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..

77	


Om grundskolan och gymnasiet mm.
TV-avgiften
Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem
	

blev intet, kommissionen lades ner..
Sveriges och omvärldens historia. .
Mellanöstern, hela världen och Sverige
Om EU 2005.
Världshistorien och framtiden.
Folkhälsopolitik
Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
Något om sociala miljöer,
Barnfattigdom och annan fattigdom.
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
Fysisk planering i Sverige.
Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d.
Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d
Världsarvslistan.
Planering, klimat och välfärdsfördelning.

	


Stora sammanställningar: innehållsförteckningar.
2003-2012.
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Några sammanställningar från tiden före 20 oktober 2003.
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Kommentarer till de särskilda utredningarna.

172	

	


Komplettering med utredningar efter 29 okt 2012.
Innehållsförteckningar.

Utländska aktörer och privata
inhemska.
Inhemska, exempel:
Politiska partier, grupper och personer. Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern, vänsterpartiet, miljöpartiet, sverigedemokraterna, socialdemokraterna.
Fackföreningar, arbetsgivare. Personer med olika utbildningar och
yrken. Arbetare, tjänstemän, Barn, unga, medelålders, gamla. Ensamma, gifta, sambor. Sjuka, friska. Fattiga, rika. Uppfinnare, forskare,
entreprenörer, konstnärer, kulturarbetare, nöjesliv, fritidsliv, författare,
journalister, bibliotekarier, arkivarbetare. säljare, reklammakare,
informatörer, pressekreterare, talespersoner,
Företag och organisationer, ideella organisationer, intresseorganisationer, kommersiella organisationer, branschorganisationer, tankesmedjor,
arbetsgrupper, utredningar, tidningar, tidskrifter, förläggare, radio, TV,
Internet, propagandaorganisationer,
Aktörer kan man finna i de särskilda utredningarna, där ofta
hänvisas till tidningsartiklar och utredningar av många slags aktörer.
Några blandade utredningar som kan vara av intresse
Äldre utredningar kan innehålla saker som senare ändrats.
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och
arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK
yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI
2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och
Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.
(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)
SCB och Arbetsförmedlingen har utarbetat en ny standard för yrkesklassificering, kallad SSYK 2012. Den bygger på den internationella
yrkesklassifikationen ISCO-08. SSYK 2012 är en uppdatering av
SSYK 96, som den också ska ersätta. Implementeringsarbetet återstår.
Observera att den inte ska användas för några statistiska ändamål
ännu, i dagsläget är det oklart när den ska tas i bruk. Den officiella
standarden är tillsvidare SSYK 96 för statistiska ändamål.
Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126.
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV.
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)
Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SWklassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)
Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SWklassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortad
(http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer.
Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga
rättigheter, mobbning, diskriminering o d.
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många
länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla
världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

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 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser,
Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning.
Vuxnas och 15-åringars kunskaper.PISA. Civilsamhället.
Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter,
hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och
sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens
verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.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
Sven Wimnell 080201+5 april2014: Sveriges och omvärldens
historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Riksdagen, riksbanken och
riksrevisionen.
Riksdagen

Från Sveriges riksdag 13 nov 2014
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är
folkets främsta företrädare
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land.
Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.
Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på
utrikespolitiken.
På riksdagens webbplats ska du som besökare enkelt få insyn i
riksdagens arbete och beslut. Webbplatsen ska också öka intresset
för och kunskaperna om riksdagen och den demokratiska processen.
Webbplatsen har följande huvudavdelningar:
Debatter & beslut
Debatter & beslut samlar allt innehåll som rör pågående eller tidigare
debatter och beslut i kammaren. På sidan för varje enskild debatt finns
webb-tv-klippet och dokumenten sammankopplade.

Ledamöter & partier
Under Ledamöter & partier kan du bläddra bland ledamöterna till
exempel enligt parti eller valkrets. På varje ledamots sida finns länkar
till det hon eller han sagt och gjort i riksdagen.
Utskotten & EU-nämnden
Information om vilka ledamöter som sitter i de olika utskotten och i
EU-nämnden och vilka frågor de arbetar med finns under Utskotten &
EU-nämnden. Du kan också använda den här ingången för att hitta ett
specifikt utskotts samlade dokument.
Dokument & lagar
Dokument & lagar är webbplatsens dokumentarkiv. Dokumenten är
indelade enligt dokumenttyp. När du använder sökfunktionen på någon
av undersidorna filtreras sökträffarna automatiskt så att du bara får
träffar på dokument av en viss typ.
Så funkar riksdagen
Under Så funkar riksdagen finns guidande och förklarande innehåll om
riksdagens uppgifter och arbete samlat.
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Utredningar
	

Kammaren
	

EU
Så funkar riksdagen
	

Demokrati
	

Riksdagen i samhället
	

Riksdagens uppgifter
	

Talmannen
	

Så arbetar ledamöterna
	

Så arbetar utskotten
	

Så arbetar EU-nämnden
	

Så arbetar partierna
	

Internationellt arbete
	

Förvaltningen
	

Riksdagens myndigheter och nämnder
	

Ordbok
	

Frågor & svar

Partierna i riksdagen och antalet ledamöter
	

 	

Socialdemokraterna 	

113
Moderaterna 	

	

84
Sverigedemokraterna 	

49
Miljöpartiet 	

	

	

25
Centerpartiet 	

	

22
Vänsterpartiet 	

	

21
Folkpartiet 	

 	

	

19
Kristdemokraterna 	

	

16
Antal ledamöter: 	

 	

349

Om Socialdemokraterna
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 113
	

 	

Partiledare:
Stefan Löfven (sedan 2012)
	

 	

Partisekreterare:
Carin Jämtin
	

 	

Gruppledare:
Tomas Eneroth, Berit Högman
Kontakta
	

 	

Postadress:
Socialdemokraterna. Sveriges riksdag 100 12. Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00. Fax: 08-21 15 24
	

 	

E-post: socialdemokraterna@riksdagen.se
	

 	

Webbplats: Socialdemokraterna

Om Sverigedemokraterna
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 49
	

 	

Partiledare:
Jimmie Åkesson (sedan 2005)
	

 	

Partisekreterare:
Björn Söder
	

 	

Gruppledare:
Mattias Karlsson, Per Ramhorn
Kontakta
	

 	

Postadress:
Sverigedemokraterna. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00
	

 	

Webbplats: Sverigedemokraterna

Om Moderaterna
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 84
	

 	

Partiledare:
Fredrik Reinfeldt (sedan 2003)
	

 	

Partisekreterare:
Kent Persson
	

 	

Gruppledare:
Anna Kinberg Batra, Tomas Tobé
Kontakta
	

 	

Postadress: Moderaterna. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00. Fax: 08-786 47 54
	

 	

E-post: info@moderat.se
	

 	

Webbplats: Moderaterna

Om Miljöpartiet
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 25
	

 	

Partiledare:
Gustav Fridolin (sedan 2011), Åsa Romson (sedan 2011)
	

 	

Partisekreterare:
Anders Wallner
	

 	

Gruppledare:
Maria Ferm, Jonas Eriksson
Kontakta
	

 	

Postadress:
Miljöpartiet. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 55 21
	

 	

E-post: info@mp.se
	

 	

Webbplats: Miljöpartiet

Om Centerpartiet
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 22
	

 	

Partiledare:
Annie Lööf (sedan 2011)
	

 	

Partisekreterare:
Michael Arthursson
	

 	

Gruppledare:
Anders W Jonsson, Ulrika Carlsson
Kontakta
	

 	

Postadress:
Centerpartiet. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-617 38 00. Fax: 08-10 84 69
	

 	

E-post: info@centerpartiet.se
	

 	

Webbplats: Centerpartiet

Om Folkpartiet
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 19
	

 	

Partiledare:
Jan Björklund (sedan 2007)
	

 	

Partisekreterare:
Maria Arnholm
	

 	

Gruppledare:
Erik Ullenhag, Emma Carlsson Löfdahl
Kontakta
	

 	

Postadress:
Folkpartiet. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00. Fax: 08-20 98 68
	

 	

E-post: info@folkpartiet.se
	

 	

Webbplats: Folkpartiet

Om Vänsterpartiet
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 21
	

 	

Partiledare:
Jonas Sjöstedt (sedan 2012)
	

 	

Partisekreterare:
Aron Etzler
	

 	

Gruppledare:
Hans Linde, Mia Sydow Mölleby
Kontakta
	

 	

Postadress:
Vänsterpartiet. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00
	

 	

E-post: info@vansterpartiet.se
	

 	

Webbplats: Vänsterpartiet

Om Kristdemokraterna
	

 	

Antal riksdagsledamöter: 16
	

 	

Partiledare:
Göran Hägglund (sedan 2004)
	

 	

Partisekreterare:
Acko Ankarberg Johansson
	

 	

Gruppledare:
Emma Henriksson, Jakob Forssmed
Kontakta
	

 	

Postadress:
Kristdemokraterna. Sveriges riksdag. 100 12 Stockholm
	

 	

Telefon: 08-786 40 00. Fax: 08-786 67 20
	

 	

E-post: info@kristdemokraterna.se
	

 	

Webbplats: Kristdemokraterna

Riksbanken:
Från http://www.riksbank.se/ 12 nov 2014
Om Riksbanken
Räntor & valutakurser
Sedlar & mynt
Penningpolitik
Finansiell stabilitet
Press & publicerat
Statistik
Visa alla nyheter
Visa alla kalenderhändelser

Facebook - Kolla pengarna
Twitter
RSS flöden
Användning av Riksbankens namn och logotyp
Frågor och svar
Kapitalförvaltning
Länkar
Ogiltiga sedlar
Ordlista
Översikt webbkarta

Riksrevisionen:
Från http://www.riksrevisionen.se/sv/ 12 nov 2014

Forskning
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken
är att tillhandahålla en grund för beslutsfattande.
Lärare
Riksbanken arrangerar tvådagarsseminarier för lärare om Riksbankens
roll i samhällsekonomin.
Studerande
Genom information riktad till gymnasieskolor vill Riksbanken bidra
till att öka kunskapen om inflation och betalningsväsende.
Jobba här
Funderar du på en karriär hos Riksbanken?
Webb-tv

GRANSKNINGAR
BLI GRANSKAD
INTERNATIONELLT
OM RIKSREVISIONEN
PRESSRUM
KONTAKTA OSS
ARBETA HOS OSS
TWITTER
Om webbplatsen

Sveriges Kommuner och
Landsting
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets
alla kommuner, landsting och regioner.
Från info@skl.se 11 nov 2014
Om SKL
	

 	

Styrelse och beredningar
	

 	

Remisser
	

 	

Kansliorganisation
	

 	

Lediga jobb
Mer från SKL
	

 	

Cirkulär
	

 	

Kurser och konferenser
	

 	

Nyhetsbrev
	

 	

Publikationer
Följ oss
	

 	

Facebook
	

 	

Twitter
	

 	

RSS
	

 	

Prenumerera på webbinnehåll
Kommuner, landsting
	

 	

Adresser kommuner
	

 	

Adresser landsting
	

 	

Fakta kommuner, landsting

Arbetsgivarfrågor
Demokrati, ledning, styrning
Ekonomi, juridik, statistik
Hälsa, sjukvård
Näringsliv, arbete, digitalisering
Samhällsplanering, infrastruktur
Skola, kultur, fritid
Social omsorg, stöd
ARBETSGIVARFRÅGOR
	

 	

Arbetsmiljö
	

 	

Arbetsrätt, lagar
	

 	

Chefs- och ledarskap
	

 	

Internationellt, EU
	

 	

Kollektivavtal
	

 	

Lönebildning
	

 	

Personal- och kompetensförsörjning
	

 	

Sveriges Viktigaste Jobb
	

 	

Uppföljning, analys
DEMOKRATI, LEDNING, STYRNING
	

 	

Dialog, inflytande
	

 	

Driftformer, valfrihet
	

 	

EU, internationellt
	

 	

Kvalitet, styra, följa upp, utveckla
	

 	

Mänskliga rättigheter
	

 	

Politisk styrning
	

 	

Revision, styrelse och nämnder
	

 	

Val, maktfördelning

EKONOMI, JURIDIK, STATISTIK
	

 	

Ekonomi
	

 	

Juridik
	

 	

Statistik, nyckeltal, jämförelser
HÄLSA, SJUKVÅRD
	

 	

Ebola
	

 	

E-hälsa
	

 	

Folkhälsa
	

 	

Kunskapsstöd, vård och behandling
	

 	

Läkemedel
	

 	

Patientinflytande
	

 	

Patientsäkerhet
	

 	

Psykisk hälsa
	

 	

Sjukskrivning och rehabilitering
NÄRINGSLIV, ARBETE, DIGITALISERING
	

 	

Arbetsmarknad, sysselsättning
	

 	

Digitalisering
	

 	

Forskning och innovation
	

 	

Nyanländas etablering, integration
	

 	

Näringsliv, företagsklimat
SAMHÄLLSPLANERING, INFRASTRUKTUR
	

 	

Miljö, hälsa
	

 	

Offentliga fastigheter
	

 	

Planera, bygga, bo
	

 	

Regional utveckling
	

 	

Tillgänglighet
	

 	

Trafik, infrastruktur
	

 	

Trygghet, säkerhet

SKOLA, KULTUR, FRITID
	

 	

Kultur, fritid
	

 	

Skola, förskola
SOCIAL OMSORG, STÖD
	

 	

Barn och unga
	

 	

Ekonomiskt bistånd, försörjning
	

 	

Evidensbaserad praktik, socialtjänst
	

 	

Funktionshinder
	

 	

Missbruk och beroende
	

 	

Äldre

Förteckning över myndigheter
inom departementens verksamhetsområden
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter som
ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Statsrådsberedningen
Organisation
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kommittéer

Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Organisation
Remisser

Finansdepartementet
Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Pågående utredningar/kommittéer
Har inte undermenyer
Planerade propositioner och skrivelser
Har inte undermenyer
Myndigheter m.m.
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Finansdepartementet i sociala medier
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Försvarsdepartementet

Kulturdepartementet

Försvarsberedningen
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Nämnder, delegationer och stiftelser
Har inte undermenyer
Kalendarium
Utredningar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Myndigheter inom kulturområdet
Har inte undermenyer
Myndigheter inom medieområdet
Har inte undermenyer
Bolag
Har inte undermenyer
Stiftelser med flera
Har inte undermenyer
Regleringsbrev

Justitiedepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Budget för 2015
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Landsbygdsdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Miljödepartementet
Myndigheter
Har inte undermenyer
Stiftelser, bolag med mera

Näringsdepartementet
Affärsverk
Har inte undermenyer

Domstolar

Har inte undermenyer
EU-samarbete
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom forskningsområdet
Har inte undermenyer
Myndighet inom ungdomspolitiska området
Har inte undermenyer
Myndigheter inom utbildningsområdet

Myndigheter

Socialdepartementet
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Remisser att svara på
Har inte undermenyer
Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Bolag med statligt ägande
Har inte undermenyer
Stiftelser
Har inte undermenyer
Budget 2015

Utrikesdepartementet
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 Myndigheter
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 21 oktober 2014

Statsrådsberedningen
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. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående
myndigheter.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska
studier har till uppdrag är att på ett självständigt och
allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor. I
detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03

Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften
av jord- och skogsbruket vid statsministerns representationsbostad Harpsund.
Utskriftsversion
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Arbetsmarknadsdepartementet

på landets arbetsplatser.
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00

Arbetsmarknadsdepartementets 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. Till Arbetsmarknadsdepartementet hör 12 myndigheter, varav en domstol.
Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att
pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje
tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetslivet och medverka till att
förbättra arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/föreskrifter för
arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken).
Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs

Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning
av före detta Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets
20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-508 801 00
Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering
och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.
Box 3686, 103 59 Stockholm
Telefon 08-120 20 700
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som
gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger
ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som

söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och
genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt
motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens
funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70
Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister
och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är också statistikansvarig för den
officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor
om tillstånd enligt lagen om styrelserepresentation för de
privatanställda (1987:1245) och om undantag enligt
samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva
frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen.
Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala
arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos
nämnden.
Box 2066, 103 12 Stockholm
Telefon 08-561 666 68
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska
ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska
socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till
uppgift att avge utlåtande enligt lagen om rätten till
arbetstagares uppfinningar (1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Svenska ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den
svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan
i ILO-frågor, bland annat vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av de
ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
Svenska ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
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Finansdepartementet
Myndigheter m.m.
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver myndigheternas befogenheter och skyldigheter samt styrning som sker i
samband med budgetprocessen, beslutar regeringen om förutsättningarna för de enskilda myndigheternas verksamhet.
Det grundläggande styrdokumentet för varje myndighet
är en instruktion, i form av förordning som beslutas om
regeringen. Regeringen kan även besluta om andra
förordningar, eller fatta särskilda beslut, för att styra
myndigheterna. Årliga regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i förekommande fall
verksamhetens mål och krav på återrapportering.
Dessutom utnämner regeringen chefer för myndigheter.
Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6 myndigheter
i form av allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och
några nämnder m.m. samt en stiftelse.
Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde APfonderna förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden,
det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet.
Fondkapitalet ska förvaltas till största möjliga nytta för
inkomstpensionssystemet. Första-Fjärde AP-fondernas

uppdrag är att uppnå långsiktigt hög avkastning till låg
risk i placeringarna.
Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade
kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet
ska förvaltas till nytta för inkomstpensionssystemet
genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Sjätte APfondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning
och hålla en tillfredsställande riskspridning.
Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.
Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla
god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och

informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta
den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt
utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och
främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.
Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader
och finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt
svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra till
ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och verka
för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.
Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja
långsiktigt hållbara offentliga finanser. Som en del av
rådet väktarfunktion ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de budgetpolitiska målen och om de
offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Rådets
analyser presenteras i en rapport i maj varje år.
Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om
skattelättnader för utländska experter, forskare eller
andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service
inom det statliga området, främst avseende ekonomi,
juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring
bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning,
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser
inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier,
auktorisation av tolkar och översättare, statlig inköpssamordning och upphandlingsstöd. Kammarkollegiet
bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar
fondens kapital.
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken
i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen i
Sverige och internationellt och forskar inom områdena
svensk ekonomi och miljöekonomi.
Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga
frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap.
lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig
eller krigsfara m.m.
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor
om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och
handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.

Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt,
säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas
intressen och ska även medverka till att minska riskerna
för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Pröv-ningsnämnden har till uppgift att pröva tvister
enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut. Prövning kan då ske i prövningsnämnden
avseende villkor för statligt stöd i vissa fall och avseende
inlösen av aktier. Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt nämnden.
Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är
statens internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. I rollen som statens finansförvaltning tar Riksgälden upp lån och förvaltar statsskulden, enligt riktlinjer
regeringen beslutat om. Riksgälden ger också statliga
garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering.
Riksgälden ansvarar även för insättningsgarantin och
investerarskyddet samt hanteringen av statligt stöd till
banker.
Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked

i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt
för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext
eller praxis.
Skatteverket
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter,
socialavgifter, folkbokföring och vissa
borgenärsuppgifter.
Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är
en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket.
Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor
som har att göra med den personliga integriteten och
användandet av SPAR. Skatteverket är huvudman och
personuppgiftsansvarigt för SPAR.
Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i
ärenden som rör ersättning för personskada eller annan
skada på begäran av statliga myndigheter.
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell
statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som
följer av förordningen om den officiella statistiken ska
SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB
ska även samordna det statliga statistiksystemet och

samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till
internationella organisationer.
Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam
fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att
enligt lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa
trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.
Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och
andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan
säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om inoch utförsel av varor följs.
Stiftelser
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv
erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för
studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och
forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.
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Försvarsdepartementet
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
Generaldirektör Lena Erixon
Överdirektör Dan Ohlsson
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
Generaldirektör:Dag Hartelius
Överdirektör:Christina Malm
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
Generaldirektör: Ulf Hammarström
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
Överbefälhavare: Sverker Göranson
Generaldirektör: Peter Sandwall
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
Ordförande: Hases Per Sjöblom
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
Generaldirektör: Lena Jönsson

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
Generaldirektör: Helena Lindberg
Överdirektör:Nils Schwarz
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
Generaldirektör Birgitta Ågren
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,
Generaldirektör: Hans Ytterberg
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
Ordförande: Rolf Holmgren

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
Generaldirektör Jan-Olof Lind
Överdirektör Anna-Lena Österborg
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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
Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och
förfogandeförordningen (1978:558).
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

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.
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
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Justitiedepartementet
Myndigheter
Till Justitiedepartements verksamhetsområde hör ett antal
myndigheter, nämnder och bolag som ansvarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00
Prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild
konsument som har en tvist med en näringsidkare om
köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08 - 401 87 00
Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för
officiell statistik för rättsväsendet.
Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon 090 - 70 82 00
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar
medel ur brottsofferfonden.

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon 08 - 657 61 00
Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet.
Domarnämnden
Box 2330, 103 18 Stockholm
Telefon 08 - 561 669 50
Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning
av ordinarie domare eller hyresråd.
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 22098, 104 22 Stockholm
Telefon 010 - 562 90 00
Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk
brottslighet.
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 22034, 104 22 Stockholm
Telefon 08 - 580 069 00
Registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över
dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
Gentekniknämnden
Box 1380, 171 27 Stockholm
Telefon 08 - 508 846 30

Ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt
försvarbar och säker användning av gentekniken.

Avgör mål och ärenden enligt bland annat
marknadsföringslagen och konkurrenslagen.

Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm
Telefon 08 - 405 10 00
Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet,
bevakar statens rätt och tillhandagår regeringen med råd
och utredningar i juridiska frågor.

Migrationsverket
601 70 Norrköping
Telefon 0771 - 235 235
Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för
bosättning i Sverige, asylprocessen (från ansökan till
uppehållstillstånd eller självmant återvändande),
medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771 - 42 33 00
Tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och inom
EU. På Konsumentverkets webbplats finns råd och
information till konsumenter men myndigheten har inte
möjlighet att ge personlig rådgivning.
Kriminalvården
601 80 Norrköping
Telefon 077 - 228 08 00
Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta
för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och
häkte.
Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 412 10 30

Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Telefon 08 - 55 55 24 00
Sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och EU
Ecolabel - Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.
Miljömärkning Sverige AB ägs av Sveriges
Standardiseringsråd och staten.
Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 700 08 00
Beslutar om hur stor ersättning resenärerna är
berättigade till när en paketresa har blivit inställd eller
avbruten på grund av researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos Kammarkollegiet.

Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon 08 - 783 18 70
Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer
samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn
över dessa revisorer och revisionsbolag.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)
581 94 Linköping
Telefon 010 - 562 80 00
SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan
utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets
myndigheter.

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
Telefon 114 14
Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt
chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och
en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Sveriges Domstolar
551 81 Jönköping
Telefon 036 - 15 53 00
Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet
för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna
och Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall
Telefon 060 - 13 46 00
Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Telefon 08 - 441 76 00
Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk
verksamhet.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm
Telefon 08 - 617 98 00
Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters
användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
Säkerhetspolisen
Box 12312, 102 28 Stockholm
Telefon 010 - 568 70 00
Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets
säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala
statsledningen.

Valmyndigheten
Box 12191, 102 25 Stockholm
Telefon 08 - 635 69 00
Har till uppgift att planera och genomföra val och
folkomröstningar.
Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Telefon 010 - 562 50 00
Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal
ska väckas och för talan i domstolen.
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Kulturdepartementet
Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.
Myndigheter
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar
och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika
ärenden. Det grundläggande dokumentet för regeringens
styrning av myndigheter utgörs av myndighetens instruktion.
Regleringsbrevet, som beslutas årligen, utgör ett komplement
till instruktionen.
Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika verksamhetsområden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att
skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas
av staten. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för bolagen som hör
till Kulturdepartementet.

Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer
viss egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål.
Med statlig stiftelse avses en sådan stiftelse som har bildats av
staten. Regeringen har även i uppdrag att utse styrelseledamöter
i ett antal stiftelser. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut
i form av riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för
stiftelserna som hör till Kulturdepartementet.
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Myndigheter inom kulturområdet
Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet vars uppgift
är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete
med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till
uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens
brott mot mänskligheten. Forum för levande historia ska
sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för
allas lika värde.
Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att
bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka,
levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter,
folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.
Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med
andra.
Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers
arbete, utveckling och internationella kontakter.
Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och
bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-,
dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala
villkor.

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museets webbplats
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta och
tillgängliggöra kulturarvet. Utifrån museernas samlingar
ska myndigheten bevara och förmedla kulturarvet och ge
perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.
Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara
modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska
verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt,
ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.
Myndigheten för kulturanalys webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen,
utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och
genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften
ingår att analysera utvecklingen både inom detta område
och inom andra samhällsområden som har betydelse för
kulturlivet.
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes
webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska
främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen.
Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten

och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och
kulturell förnyelse.
Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och
kunskapen och forskningen om universums, jordens och
livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald,
människans biologi samt miljö och landskap. Museet ska
bl.a. vårda, förteckna och tillgängliggöra de samlingar
som anförtrotts myndigheten.
Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela
Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter
med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt
genom statligt stöd. En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för hemslöjdskonsulentersverksamheten. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos
Tillväxtverket i centrala Stockholm.
Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten har
det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka
för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas. I
myndighetens uppdrag ingår bl.a. att verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara
samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering
och byggande.

Riksarkivets webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och
har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten
och för arkivvården i landet. Myndigheten ska bl.a. utforma föreskrifter och allmänna råd för arkivhantering.
Riksarkivet ska också sköta statens heraldiska verksamhet och även verka för att bestämmelser om Sveriges
flagga iakttas. Vid Riksarkivet finns även landsarkiv och
Krigsarkivet. Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand,
Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.
Stadsarkiven i Stockholm och Malmö samt
Värmlandsarkiv i Karlstad utför vissa uppgifter på
uppdrag av Riksarkivet.
Riksutställningars webbplats
Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling
och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten
samlar in och förmedlar kunskaper och erfarenheter samt
erbjuder teknik- och metodstöd till sådana arrangörer
och producenter av utställningar och utställare som
antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell
basis. Riksutställningar ska också stödja produktion och
förmedling av turnerande utställningar i syfte att ge
perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.
Myndigheten får dessutom, i begränsad omfattning,
producera turnerande utställningar i motsvarande syfte.
Statens centrum för arkitektur och designs webbplats
Statens centrum för arkitektur och design (f.d.
Arkitekturmuseet) har till uppgift att stärka kunskapen

om och främja intresset för arkitekturens, formens och
designens värden och betydelse för individen och för
samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en nationell
mötesplats för aktörer inom sitt område samt driva och
stödja forskning, utställningsverksamhet och annan
pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka
arkitekturens, formens och designens ställning i samhället.
Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och
om försvarets roll i samhällsutvecklingen. De två museer
som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm
och Flygvapenmuseum i Linköping. I myndigheten ingår
även Försvarets traditionsnämnd.
Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. I myndigheten ingår Historiska
museet och Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum. Historiska museets samlingar består av
arkeologiska föremål från Sverige och svensk kyrkokonst.
Myndigheten bedriver även museiverksamheten vid
Tumba bruksmuseum.
Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de
byggnader som innehåller statlig verksamhet med god

samtidskonst. SK gör även insatser i gemensamma
miljöer som inte är statliga samt informerar om den
offentliga konsten i samhället.
Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet har
hand om frågor som rör teater, dans, musik, litteratur,
kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen
underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om
kultur och kulturpolitik.
Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. Myndigheten
har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt
bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I
myndigheten ingår de tre museerna Vasamuseet,
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i
Karlskrona.
Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa
och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska
dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och
villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt.
Vidare ska myndigheten främja tvärvetenskaplig

kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former.
Statens museer för världskultur består av fem delar, fyra
museer samt myndighetens ledning och administration.
De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt
Världskulturmuseet i Göteborg.
Statens musikverks webbplats
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt
utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja
utvecklingen av ett professionellt musikliv. Det innebär
att myndigheten ska vara en resurs för musiklivet genom
att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera och
stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara
en nationell part vid internationellt samarbete. Statens
musikverk ska även dokumentera, främja, bygga upp
kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och
musikens kulturarv.
Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond har hand om den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet
av deras verk genom bibliotek (biblioteksersättning).
Medlen används dels till statistiskt beräknade författaroch översättarpenningar, dels till stipendier med mera.
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Myndigheter inom medieområdet
Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar,
beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt
beslutar i frågor om utgivningsbevis. Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tvprogram följer de regler som finns för sändningarna.
Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar
om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av
driftsstöd och distributionsstöd.
Statens medieråds webbplats
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga
från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också
besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas
offentligt för barn under 15 år.
Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med landets bibliotek arbeta för att personer med
funktionsnedsättning får tillgång till litteratur. MTM har
ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker
och punktskriftsböcker, och inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och

organisationer. MTM ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till uppgift att
förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom
att lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar.
Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom
MTM.
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Bolag inom Kulturdepartementets områden
Bolag inom kulturområdet
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets
område.
▪
Kungliga Dramatiska teatern AB
▪
Kungliga Operan AB
▪
Voksenåsen AS
Bolag inom medieområdet
Finansieras med radio- och TV-avgift som beslutas av
riksdagen.
▪
▪
▪

Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
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Stiftelser med flera inom Kulturdepartementets
områden
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets
område.
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Bildmuseet
Föreningen Svensk Form
Judiska Museet i Stockholm
Nobelmuseet
Nordicom
Riksförbundet Sveriges museer
Riksteatern
Röhsska museet
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
Centrum för lättläst
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Zornsamlingarna
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Landsbygdsdepartementet

livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Myndigheter inom Landsbygdsdepartementet

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig
förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är
att verka för en levande samisk kultur.

Jordbruksverket
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som
gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och
landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet för
landets distriktsveterinärer.
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar
bland annat frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av legitimation.
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en
god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och
bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
Centrala djurförsöksetiska nämnden
Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk
nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för
frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har
till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra

Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk
kultur och samiska organisationer. Webbplats saknas, för
att komma i kontakt hänvisas till Landsbygdsdepartementet.
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion.
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. Myndigheten arbetar också med att lyfta
fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.
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Miljödepartementet
Myndigheter
Flera statliga myndigheter, stiftelser, bolag och liknande hör till
Miljödepartementets verksamhetsområde. Myndigheterna
svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Regeringen bestämmer mål och riktlinjer för, samt fördelning av
resurser till myndigheternas verksamhet. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i
olika ärenden.
Elsäkerhetsverket
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor
och egendom skadas av el. De arbetar också för att
elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade
och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning
för radio och telekommunikation och andra apparater.
Energimarknadsinspektionen
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt
utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Energimyndigheten
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer
för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv svensk

energiförsörjning.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om
forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt
hållbar tillväxt och utveckling.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag
att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra
hav och vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess
naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet
i vattnen bevaras.
Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar
bland annat för att förebygga skador på människor och
miljö från kemiska och biotekniska produkter.
Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i
en fond för att finansiera framtida utgifter för använt
kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram
och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar
förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt
utveckling av miljöpolitiken.

miljöarbetet.

Oljekrisnämnden
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som
handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen
(1975:197).

Statens va-nämnd
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om
vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Nämnden är första instans för mål från
hela landet.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och
uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och
Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30
juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att
skydda människor och miljö från skadlig verkan av
strålning, nu och i framtiden.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI,
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för
väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten
fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi,
hydrologi och oceanografi samt är en resurs i

Statens geotekniska institut
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige.
Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter
med ansvar för områden som har koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.
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Stiftelser, bolag med mera
Inom departementets och enheternas ansvarsområden
finns även stiftelser, bolag med mera.
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan för det
europeiska miljöledningssystemet Emas. Miljöstyrningsrådet samägs med Sveriges kommuner och landsting,
SKL, och Svenskt Näringsliv.
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet.
Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser,
EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar
konsultinsatser samt nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet
Stiftelsen förvaltar sitt kapital och beslutar om stöd till
institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för
hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals
miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till projektgrupper genom
idéstöd.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning,
SIVL
Stiftelsen äger samtliga aktier i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB.
Stockholms internationella miljöinstitut, SEI
SEI är ett internationellt forskningscentrum för miljö och
hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är
att stödja beslutsfattare, arbeta med institutions- och
kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa
områden.
Svenska Kraftnät
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta
ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i
balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgasmarknaden.
Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden
Följande råd ingår också i Miljödepartementets
ansvarsområden:
- Naturvårdsverkets insynsråd
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
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Näringsdepartementet
Näringsdepartementets 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. Till Näringsdepartementet hör 22 myndigheter,
varav tre affärsverk och en domstol.
Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av
nya företag och registerändringar för befintliga företag,
tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. Bolagsverket
bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och
registreringsverket, PRV.
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och
samordna elektronisk identifiering och signering (elegitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster.
Nämnden bildades den 1 januari 2011.

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor
och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och
utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för
radio och telekommunikation och andra apparater.
Elsäkerhetsverket
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt
utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Energimarknadsinspektionen
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
Konkurrensverket (KKV)
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv
konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för
konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling
till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och tillsyn,
förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt
arbete och samverkan inom sina områden.
Konkurrensverket, KKV
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00
E-post: konkurrensverket@kkv.se

Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som
handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen
(1975:197).
Oljekrisnämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
Patent- och registreringsverket (PRV)
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design,
varumärken, personnamn, periodiska skrifter och
uppdragsverksamhet.
Patent- och registreringsverket, PRV
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se
Patentombudsnämnden
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för
patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och

har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Post- och telestyrelsen, PTS
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se
Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större
arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och
hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk
energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande
delar av elcertifikatsystemet.
Statens energimyndighet
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00
E-post: registrator@energimyndigheten.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom
samtliga transportslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart
och sjöfart.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
583 30 Linköping
Telefon 013-20 40 00
E-post: vti@vti.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU),
inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om
berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som
central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige
är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på
geologisk information från samhället.
Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se
Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska analyser
och utvärderingar
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften
och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och
växande företag i alla delar av landet. Myndigheten
arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett
brett svenskt och internationellt perspektiv.
Tillväxtanalys
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt
ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar
av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare
har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt

Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och
offentlig service.
Tillväxtverket
Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa
olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Myndigheten har
också till uppgift att sprida kunskap, erfarenheter och
resultat från verksamheten till andra myndigheter och
intressenter.
Trafikanalys
Torsgatan 30, 113 21 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se
Trafikverket
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. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt

konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart
transportsystem.
Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning
inom transportområdet. Myndigheten har det samlade
ansvaret för att ta fram regler och se till att de följs.
Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg,
luftfart och sjöfart. Dessutom administrerar Transportstyrelsen bland annat fordons- och trängselskatten och
supermiljöbilspremien.
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom
utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom
verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation
och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
Verket för innovationssystem, Vinnova
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se
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Näringsdepartementets affärsverk
Till Näringsdepartementets myndigheter hör tre affärsverk.
Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av
staten. Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och
verken har lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma
sätt som en myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från de tjänster och produkter det tillhandahåller.
Luftfartsverket, LFV
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en
säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil
och militär luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår
också forskning och innovation inom myndighetens
verksamhetsområde.
LFV, Luftfartsverket
602 29 Norrköping
Telefon 011-19 20 00
E-post: lfv@lfv.se
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket svarar för sjöfartens framkomlighet genom
att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i samtliga svenska hamnar under säkra och
effektiva former.
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Telefon 0771-63 00 00
E-post: hk@sjofartsverket.se

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta
ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i
balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgasmarknaden.
Svenska Kraftnät
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Telefon 08-475 80 00
E-post: registrator@svk.se
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Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en
domstol.
Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter
överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets
beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster
samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar
också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
Patentbesvärsrätten
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50
E-post: pbr@pbr.se
Utskriftsversion
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Socialdepartementet
Myndigheter och nämnder under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör 57 myndigheter och
nämnder, varav 21 länsstyrelser, som ansvarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer
mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller besluta i olika ärenden.
Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som
fattas av Systembolaget. Nämnden ska garantera att
Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för
statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen
ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det
statliga området.
Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make eller närmare släktingar än kusiner, såvida
inte de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter
arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer ideella

föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer,
som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
på deras egna villkor.
Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är
central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för
boende- och bostadsfinansieringsfrågor.
eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för att bidra till en bättre vård, omsorg och
hälsa. Verksamheten är inriktad på att skapa delaktighet
för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och
beslutsfattare.
Ersättningsnämnden
Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om ersättning
från personer som under sin barndom (under perioden
1920-1980) utsatts för allvarliga övergrepp eller

försummelser i samhällsvården. Nämnden prövar, gör
bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas
ersättning.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för
folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa
genom att bygga upp och förmedla kunskap till hälsooch sjukvården och andra aktörer på smittskydds- och
folkhälsoområdet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och
välfärd. Myndigheten finansierar både grundforskning
och behovsstyrd forskning.
Fortifikationsverket
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att
Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark
och lokaler för sin verksamhet.
Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp eller för barnfamiljer.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet och skapa ökad tilltro hos medborgarna.
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.
Lantmäteriet
Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och
säkrar ägandet av fastigheter. Myndigheten ger information om Sveriges geografi och fastigheter.
Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll
av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över
medicintekniska produkter. Myndigheten ska se till att
den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt

djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som
regeringen gör.

Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och
en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som
garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till
trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är
att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha
samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och
kunna ta del av mänskliga rättigheter.
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i
uppdrag att skapa en hög kvalitet i den internationella
adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten arbetar
för att adoptioner sker i enlighet med lag och principen
om barnets bästa.
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar
såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv.

Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka
den politiska demokratin.
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och
betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl
generell som individuell information om pensionen.
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet
som prövar överklaganden av beslut om ersättning för
arbetsskada.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och
allas lika tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten
rör socialtjänst, hälso- och sjukvård samt smittskydd.

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning
med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de
metoder som används inom sjukvården och gör objektiva
utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.
Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och utveckla statligt ägda kulturhistoriska fastigheter som till
exempel utrikesfastigheter, de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, gamla fästen, monument samt vissa
älvsträckor och markområden.
Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige.
Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter
med ansvar för områden som har koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt
anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med

allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan
missbruk och kriminalitet.
Statens servicecenter
Statens servicecenter samordnar myndigheternas administration genom att erbjuda administrativa stödtjänster
åt andra statliga myndigheter. Myndigheten erbjuder
bastjänster inom områdena löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är
att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens befogenheter
enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens
kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att administrera
den statliga tjänstepensionen för anställda, pensionärer
och arbetsgivare. I uppdraget ingår att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till
regeringen.
Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om
vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster. Nämnden är första instans för mål från
hela landet.
Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden prövar också vissa beslut om militär
utbildning inom Försvarsmakten och utbildning i skydd
mot olyckor.
Statskontoret
Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och
departementen får beslutsunderlag som är relevanta,
konkreta och användbara så att de kan användas för
omprövning och effektivisering av den statliga verksamheten. Statskontoret arbetar också med mer generella
frågor om statsförvaltningens organisering, styrning och
kompetensförsörjning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift
att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller
en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället.
Myndigheten bidrar också till god service och
tillgänglighet på apotek.
Relaterat
Myndigheter

Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 13 oktober 2014

Bolag med statligt ägande under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fem bolag
med statligt ägande.
Apotekens Service Aktiebolag i likvidation
Apotekens Service Aktiebolags uppgifter har förts över till
E-hälsomyndigheten. Bolaget befinner sig i likvidation.
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till huvudsaklig uppgift att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar, det vill säga läkemedel som är anpassade till en enskild patient, klinik,
djur eller djurbesättning eller tillverkas i små serier.
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB ska medverka till att
bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med
minskande befolkning. Det sker genom att förvärva, äga,
förvalta, utveckla eller avveckla fastigheter som övertas
från kommunala bostadsföretag eller kommuner.
Swedesurvey Aktiebolag
Swedesurvey Aktiebolag exporterar svenskt kunnande
inom lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem,
geografisk information och fastighetsinformation samt
geografisk informationsteknik.
Systembolaget Aktiebolag
Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att

sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.
Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen
genom att alkohol säljs utan att styras av vinstintresse.
Relaterat
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Stiftelser under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fyra
stiftelser.
Provinsialläkarstiftelsen
Provinsialläkarstiftelsens uppgift är att verka för provinsialläkarnas, det vill säga distriktsläkarnas, förkovran i
yrket. Detta sker genom att stiftelsen arrangerar kurser
med varierande innehåll för medlemmar i Svenska Distriktläkarföreningen.
Stiftelsen för vård och allergiforskning
Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen)
har till ändamål att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet.
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International
Drug Monitoring
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International
Drug Monitoring kallas också Uppsala Monitoring Centre
(UMC). Organisationen är en oberoende stiftelse som
arbetar internationellt för patientsäkerhet och en säker
och effektiv användning av läkemedel. Stiftelsen tillhandahåller diverse tjänster och är involverad i vetenskaplig forskning. Verksamheterna grundar sig på en
överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen och
Sverige.

Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet.
Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare
inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är
uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen
ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 20 oktober 2014

Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en
mängd myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Regeringsuppdrag till myndigheter
▪

Uppdrag att genomföra uppföljning av unga utan
gymnasieutbildning 18 september 2014
▪
Uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner och stödja
utveckling och produktion av lärverktyg på de nationella
minoritetsspråken 15 september 2014
▪
Tillägg till uppdraget att ta fram förslag till en
stadieindelad timplan för grundskolan 15 september
2014
▪
Alla regeringsuppdrag
Utskriftsversion
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Myndigheter inom forskningsområdet
Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser
människor består av totalt sju nämnder. Etikprövningen
sker vid sex regionala etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och
Uppsala. Beslut från en regional etikprövningsnämnd
kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden som
även avgör överlämnade ärenden vid oenighet inom en
regional etikprövningsnämnd. Centrala etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens
efterlevnad.
Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik.
Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid
högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver
även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.
Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material.
KB samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete.
KB är också ett forskningsbiliotek, främst inom
humaniora och samhällsvetenskap.

Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och
samordna svensk polarforskning. Det innebär bland
annat att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis
och Antarktis.
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad
gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska
rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska
rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
Universitetskanslerämbetets webbplats (universitet och
högskolor)
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk
examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till
dessa finns på Universitetskanslerämbetets webbplats.
Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den huvudsakliga uppgiften är att fördela
medel till forskning i konkurrens. Vetenskapsrådet

ansvarar också för forskningsstrategiska frågor, analys,
forskningsinformation och forskningskommunikation.
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Myndighet inom ungdomspolitiska området
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(tidigare Ungdomsstyrelsen)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har
ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Detta genomförs bland annat genom att myndigheten tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor. Myndigheten ansvarar också för att göra
uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och att
utveckla ungdomsperspektivet i statliga myndigheter.
Kommuner är en viktig målgrupp då myndigheten ska
verka för att kommunerna utvecklar en ungdomspolitik
och stödja utvecklingen av denna.
Sedan 2012 har myndigheten även fått i uppdrag att
stödja regeringen i arbetet med frågor som rör det civila
samhället. Uppdraget innebär att Ungdomsstyrelsen ska
ta fram och förmedla kunskap om det civila samhällets
villkor, sammansättning och utveckling. Ungdomsstyrelsen fungerar även som ett stöd i dialogen mellan
regeringen och det civila samhällets organisationer inom
politiken för det civila samhället.
För övrigt fördelar Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor bidrag till bland annat ungdomsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund,
kvinnoorganisationer och organisationer som samlar hbtpersoner. Myndigheten fördelar också bidrag för internationellt ungdomssamarbete och till projekt som handlar om bland annat arbete och utbildning, demokrati och

inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt
rasism och extremism.
Relaterat
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Myndigheter inom utbildningsområdet
Den 1 januari 2013 blev de tre myndigheterna Högskoleverket,
Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret
för utbildningsområdet två, Universitetskanslersämbetet och
Universitets- och högskolerådet.
Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar
ut studiestöd till studerande på olika utbildningsnivåer
och hanterar återbetalningen av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till utländska medborgare.
Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden
om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter
anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.
Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar
utbildningsanordnarna statsbidrag. Vid myndigheten
finns en tillsynsenhet som granskar och kontrollerar
utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar också för
att analysera arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer
och sysselsättning efter slutförda studier. Vidare har
myndigheten till uppgift att besluta om statligt stöd enligt
förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar och förordningen (2012:140) om
statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och
teckenspråk. Slutligen samordnar och stödjer myndigheten en nationell struktur för validering och är den
nationella samordningspunkten för EQF - den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Kungl. bibliotekets webbplats
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material.
KB samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete.
KB är också ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en
utbildning med samisk inriktning och att bidra till att
bevara och utveckla det samiska språket och den samiska
kulturen. Utbildningen bedrivs vid sameskolor samt i
form av integrerad samisk undervisning i kommunal
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen
ska även främja och utveckla läromedel för samisk undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland
samer samt informera om sameskolan och samisk
undervisning i det offentliga skolväsendet.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka

Skolinspektionens webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för tillsyn och

kvalitetsgranskning när det gäller bland annat skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen ansvarar vidare för så
kallad tillståndsprövning när det gäller fristående skolor.
Det innebär att myndigheten beslutar om godkännande
av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till
bidrag. Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för
Skolväsendets överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också Barn- och elevombudet.
Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet
samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet. Myndighetens verksamhet ska
främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet, samt
bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och
lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever och
vuxenstuderande. Skolverket ska följa upp och utvärdera
skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet samt svara för vissa styrdokument.
Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att
överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen som bedöms

vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka beslut som
får överklagas hos nämnden anges i skollagen
(2010:800). Genom sin sammansättning av ledamöter
har nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet.
Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit
går inte att överklaga.
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens
samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten
har i uppgift att ge specialpedagogiskt stöd till huvudmän
inom skolväsendet, främja tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till vissa utbildningsanordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för den
statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.
Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har tre
huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk
tillsyn samt att ansvara för statistik och uppföljning på
högskoleområdet.
Den kvalitetsutvärdering av universitets- och högskoleutbildningar som bedrivits inom Högskoleverket fortsätter
inom UK-ämbetet. Det gäller även arbetet med examenstillståndsprövningar och utvärdering av kurser som inte
kan ingå i en examen samt internationell samverkan.
Ett annat av UK-ämbetets huvuduppdrag är att utöva
tillsyn över universitet och högskolor i Sverige. Uppdraget har tidigare skötts av Högskoleverket. Myndigheten

tillhandahåller även kanslistöd för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN).
UK-ämbetet ska svara för den officiella statistiken för
högskoleväsendet, uppföljning och insamling av data
inom högskoleområdet samt omvärldsanalys - tre uppdrag som fram till nu skötts av Högskoleverket. Ett av de
huvudsakliga uppdragen inom ramen för UK-ämbetets
uppföljningsansvar blir att följa upp effektiviteten i högskolans resursutnyttjande.
Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och
utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete
och mobilitet inom utbildningsområdet.
Myndighetens uppgifter omfattar ansvar för antagningsregler och antagning till högskolan, högskoleprovet och
information om högskolestudier samt bedömning av
utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial
nivå. Myndigheten är det svenska programkontoret för de
EU-program och internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutat om och ansvarar
för information om och stöd för internationellt samarbete
och utbyten inom hela utbildningsområdet. Myndigheten
ansvarar även för nordisk och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning inför EU:s
uttagningsprov. Dessutom ansvarar myndigheten för
statistik, uppföljning och analys inom sitt område.
Universitets- och högskolerådet arbetar vidare med att
motverka diskriminering, främja lika rättigheter och

möjligheter samt främja breddad rekrytering till
högskolan.
Universitet och högskolor på
Universitetskanslersämbetets webbplats
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk
examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till
dessa finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.
Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av
vissa beslut fattade inom högskolesektorn och yrkeshögskolan. Överklagandenämnden är sista instans i dessa
ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga
ÖNH:s beslut.
Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till
uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
Relaterat
Så styrs statliga myndigheter
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
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Utrikesdepartementet
Myndigheter
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör
myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet,
men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag
eller besluta i olika ärenden.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar
Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP
övervakar också bestämmelserna i FN:s konvention om
förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export
av svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för
utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en
öppen handel, både inom och utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrofinsatser. Dess grunduppgift
är att förbereda, utbilda och samträna personal som ska
medverka i internationella katastrof-, krishanterings- och
fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99

Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och
bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja
samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska
forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central
myndighet för teknisk kontroll och fungerar bland annat
som ackrediteringsorgan för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges
bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer
och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att
främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i
utlandet och svara för utbyte med andra länder inom
kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48

Relaterat
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Riksdagens utskott
Från 36-39zz.pdf, sid 115-131 + riksdagen 10 okt 2014.

Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
1. arbetsmarknadspolitik,
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt,
3. integration,
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något
annat utskotts beredning samt
5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör
något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av
arbetsmarknadsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Pärssinen, Raimo (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 22
Telefon: 08-7864745
E-post: raimo.parssinen@riksdagen.seraimo.parssinen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Kristersson, Ulf (M)

Moderaterna
Södermanlands län, plats 179
Telefon: 08-7864288
E-post: ulf.kristersson@riksdagen.seulf.kristersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Karlsson, Annelie (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 66
Telefon: 08-7866503
E-post: annelie.karlsson@riksdagen.seannelie.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Brännström, Katarina (M)

Moderaterna
Kronobergs län, plats 218
Telefon: 08-7864699
E-post: katarina.brannstrom@riksdagen.sekatarina.brannstrom
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ahlberg, Ann-Christin (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 268
Telefon: 08-7864398
E-post: ann-christin.ahlberg@riksdagen.seann-christin.ahlberg
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sällström, Sven-Olof (SD)

Sverigedemokraterna
Dalarnas län, plats 75
Telefon:
E-post: sven-olof.sallstrom@riksdagen.sesven-olof.sallstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bali, Hanif (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 177
Telefon: 08-7865702
E-post: hanif.bali@riksdagen.sehanif.bali[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Björck, Patrik (S)

Bieler, Paula (SD)

Qarlsson, Annika (C)

Haddad, Roger (FP)

Venegas, Marco (MP)

Esbati, Ali (V)

Holm, Christian (M)

Pethrus, Désirée (KD)

Jansson, Eva-Lena (S)

Pettersson, Helén i Umeå (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7865957
E-post: patrik.bjorck@riksdagen.sepatrik.bjorck[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 161
Telefon: 08-7864432
E-post: annika.qarlsson@riksdagen.seannika.qarlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Södermanlands län, plats 322
Telefon:
E-post: marco.venegas@riksdagen.semarco.venegas[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Värmlands län, plats 44
Telefon: 08-7864228
E-post: christian.holm@riksdagen.sechristian.holm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 199
Telefon: 08-7864700
E-post: eva-lena.jansson@riksdagen.seeva-lena.jansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Kalmar län, plats 151
Telefon: 08-7866309
E-post: paula.bieler@riksdagen.sepaula.bieler[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Västmanlands län, plats 308
Telefon: 08-7865898
E-post: roger.haddad@riksdagen.seroger.haddad[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Stockholms län, plats 210
Telefon: 08-7865022
E-post: ali.esbati@riksdagen.seali.esbati[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 111
Telefon: 08-7865686
E-post: desiree.pethrus@riksdagen.sedesiree.pethrus[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 78
Telefon: 08-7864529
E-post: helen.pettersson@riksdagen.se

Civilutskottet (CU)
Civilutskottet skall bereda ärenden om
1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och
utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till
föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat
utskotts beredning,
2. försäkringsavtalsrätt,
3. bolags- och föreningsrätt,
4. skadeståndsrätt,
5. transporträtt,
6. konkursrätt,
7. konsumentpolitik,
8. internationell privaträtt,
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet,
10. bostadspolitik,
11. vattenrätt,
12. bebyggelseplanläggning,
13. byggnadsväsendet,
14. fysisk planering samt
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik bereds av
civilutskottet. Lag (2006:885).

Ordförande
Szyber, Caroline (KD)

Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 208
Telefon: 08-7866631
E-post: caroline.szyber@riksdagen.secaroline.szyber[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande

Löfstrand, Johan (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 8
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.sejohan.lofstrand[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Thalén Finné, Ewa (M)

Moderaterna
Skåne läns södra, plats 125
Telefon: 08-7864556
E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.seewa.thalen.finne[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Hillevi (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 37
Telefon: 08-7864399
E-post: hillevi.larsson@riksdagen.sehillevi.larsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Roswall, Jessika (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 57
Telefon: 08-7866461
E-post: jessika.roswall@riksdagen.sejessika.roswall[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eriksson, Lars (S)

Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 343
Telefon: 08-7864452
E-post: lars.a.eriksson@riksdagen.selars.a.eriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hedlund, Roger (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 284
Telefon:
E-post: roger.hedlund@riksdagen.seroger.hedlund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bohlin, Carl-Oskar (M)

Moderaterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7865704
E-post: carl-oskar.bohlin@riksdagen.secarl-oskar.bohlin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sonidsson, Eva (S)

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 167
Telefon: 08-7864382
E-post: eva.sonidsson@riksdagen.seeva.sonidsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Johansson, Ola (C)

Centerpartiet
Hallands län, plats 225
Telefon: 08-7865720
E-post: ola.johansson@riksdagen.seola.johansson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hult, Emma (MP)

Miljöpartiet
Jönköpings län, plats 327
Telefon:
E-post: emma.hult@riksdagen.seemma.hult[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Finnborg, Thomas (M)
Moderaterna
Skåne läns västra, plats 221
Telefon: 08-7866373

E-post: thomas.finnborg@riksdagen.sethomas.finnborg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nysmed, Leif (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 249
Telefon:
E-post: leif.nysmed@riksdagen.seleif.nysmed[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eskilandersson, Mikael (SD)

Sverigedemokraterna
Gävleborgs län, plats 107
Telefon:
E-post:
mikael.eskilandersson@riksdagen.semikael.eskilandersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hannah, Robert (FP)

Folkpartiet
Göteborgs kommun, plats 337
Telefon:
E-post: robert.hannah@riksdagen.serobert.hannah[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dadgostar, Nooshi (V)

Vänsterpartiet
Stockholms län, plats 318
Telefon: 08-7865991
E-post: nooshi.dadgostar@riksdagen.senooshi.dadgostar[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Haraldsson, Johanna (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 326
Telefon:
E-post: johanna.haraldsson@riksdagen.se

Finansutskottet (FiU)
Finansutskottet ska bereda ärenden om
1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
2. kredit- och fondväsendet,
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet,
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör
konstitutionsutskottets beredning,
5. den kommunala ekonomin,
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och
rationalisering,
7. statens egendom och upphandling i allmänhet,
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst
ämnesområde samt
9. budgettekniska frågor.
Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster,
sammanställa statsbudgeten och granska årsredovisning för staten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen bereds av
finansutskottet. Lag (2010:1417).

Ordförande
Olovsson, Fredrik (S)

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 178
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.sefredrik.olovsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Kinberg Batra, Anna (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 84

Telefon: 08-7864458
E-post: anna.kinberg.batra@riksdagen.seanna.kinberg.batra[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Green, Monica (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 17
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.semonica.green[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jacobsson Gjörtler, Jonas (M)

Moderaterna
Skåne läns västra, plats 256
Telefon: 08-7865845
E-post:
jonas.jacobsson.gjortler@riksdagen.sejonas.jacobsson.gjortler[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hellman, Jörgen (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 195
Telefon: 08-7864832
E-post: jorgen.hellman@riksdagen.sejorgen.hellman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sjöstedt, Oscar (SD)

Sverigedemokraterna
Södermanlands län, plats 323
Telefon: 08-7866449
E-post: oscar.sjostedt@riksdagen.seoscar.sjostedt[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Jörgen (M)

Moderaterna
Kalmar län, plats 121
Telefon: 08-7866419
E-post: jorgen.andersson@riksdagen.sejorgen.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Karlsson, Agneta (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 115
Telefon:
E-post: agneta.karlsson@riksdagen.seagneta.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Källström, Emil (C)

Centerpartiet
Västernorrlands län, plats 274
Telefon: 08-7865983
E-post: emil.kallstrom@riksdagen.seemil.kallstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Alm Ericson, Janine (MP)

Miljöpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 302
Telefon:
E-post: janine.alm.ericson@riksdagen.sejanine.alm.ericson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ericson, Jan (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns södra, plats 304
Telefon: 08-7866693
E-post: jan.ericson@riksdagen.sejan.ericson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>

Unander, Hans (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 74
Telefon: 08-7865018
E-post: hans.unander@riksdagen.sehans.unander[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dioukarev, Dennis (SD)

Sverigedemokraterna
Jönköpings län, plats 328
Telefon:
E-post: dennis.dioukarev@riksdagen.sedennis.dioukarev[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ullenhag, Erik (FP)

Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 143
Telefon: 08-7865457
E-post: erik.ullenhag@riksdagen.seerik.ullenhag[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Ulla (V)

Vänsterpartiet
Gävleborgs län, plats 48
Telefon: 08-7864659
E-post: ulla.andersson@riksdagen.seulla.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forssmed, Jakob (KD)

Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 212
Telefon:
E-post: jakob.forssmed@riksdagen.sejakob.forssmed[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Granlund, Marie (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 35
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

Försvarsutskottet (FöU)
Försvarsutskottet ska bereda ärenden om
1. totalförsvar,
2. samhällets räddningstjänst,
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt
5. sjö- och kustövervakning,
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap bereds av försvarsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Widman, Allan (FP)

Folkpartiet
Malmö kommun, plats 62
Telefon: 08-7865846
E-post: allan.widman@riksdagen.seallan.widman[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Lindestam, Åsa (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 23
Telefon: 08-7865187
E-post: asa.lindestam@riksdagen.seasa.lindestam[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Wallmark, Hans (M)

Moderaterna
Skåne läns norra och östra, plats 64

Telefon: 08-7865014
E-post: hans.wallmark@riksdagen.sehans.wallmark[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jeppsson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 11
Telefon: 08-7864470
E-post: peter.jeppsson@riksdagen.sepeter.jeppsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forssell, Johan (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 171
Telefon: 08-7864455
E-post: johan.forssell@riksdagen.sejohan.forssell[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Völker, Alexandra (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 319
Telefon:
E-post: alexandra.volker@riksdagen.sealexandra.volker[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jansson, Mikael (SD)

Sverigedemokraterna
Gävleborgs län, plats 77
Telefon: 08-7866424
E-post: mikael.jansson@riksdagen.semikael.jansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Asplund, Lena (M)
Moderaterna
Västernorrlands län, plats 200
Telefon: 08-7864793
E-post: lena.asplund@riksdagen.selena.asplund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Härstedt, Kent (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 184
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.sekent.harstedt[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bäckström, Daniel (C)
Centerpartiet
Värmlands län, plats 133
Telefon:
E-post: daniel.backstrom@riksdagen.sedaniel.backstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Olsson, Per (MP)

Miljöpartiet
Stockholms kommun, plats 314
Telefon: 08-7865341
E-post: per.olsson@riksdagen.seper.olsson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Jan R (M)
Moderaterna
Kalmar län, plats 91
Telefon: 08-7865006

E-post: jan.r.andersson@riksdagen.sejan.r.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holmqvist, Paula (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 267
Telefon: 08-7865217
E-post: paula.holmqvist@riksdagen.sepaula.holmqvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Richtoff, Roger (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns västra, plats 257
Telefon: 08-7865139
E-post: roger.richtoff@riksdagen.seroger.richtoff[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Henriksson, Stig (V)

Vänsterpartiet
Västmanlands län, plats 344
Telefon: 08-7864235
E-post: stig.henriksson@riksdagen.sestig.henriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Oscarsson, Mikael (KD)

Kristdemokraterna
Uppsala län, plats 7
Telefon: 08-7864776
E-post: mikael.oscarsson@riksdagen.semikael.oscarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ottosson, Mattias (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 148
Telefon:
E-post: mattias.ottosson@riksdagen.se

Justitieutskottet (JU)
Justitieutskottet skall bereda ärenden om
1. domstolarna,
2. arrendenämnderna och hyresnämnderna,
3. åklagarväsendet,
4. polisväsendet,
5. rättsmedicinen,
6. kriminalvården samt
7. brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära
samband med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet bereds av
justitieutskottet. Lag (2003:180).

Ordförande
Ask, Beatrice (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 24
Telefon: 08-7865577
E-post: beatrice.ask@riksdagen.sebeatrice.ask[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Hirvonen, Annika (MP)

Miljöpartiet
Stockholms län, plats 211
Telefon: 08-7864446
E-post: annika.hirvonen@riksdagen.seannika.hirvonen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Petersson, Helene i Stockaryd (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 216
Telefon: 08-7865274
E-post: helene.petersson@riksdagen.sehelene.petersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lundgren, Elin (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 106
Telefon: 08-7865762
E-post: elin.lundgren@riksdagen.seelin.lundgren[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hammarbergh, Krister (M)
Moderaterna
Norrbottens län, plats 240
Telefon: 08-7866204
E-post: krister.hammarbergh@riksdagen.sekrister.hammarbergh
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hamednaca, Arhe (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7866332
E-post: arhe.hamednaca@riksdagen.searhe.hamednaca[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ekeroth, Kent (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 67
Telefon: 08-7866347
E-post: kent.ekeroth@riksdagen.sekent.ekeroth[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Avsan, Anti (M)

Marttinen, Adam (SD)

Eberstein, Susanne (S)

Pehrson, Johan (FP)

Hedin, Johan (C)

Snecker, Linda (V)

Hansson, Anders (M)

Carlson, Andreas (KD)

Löberg, Petter (S)

Redar, Lawen (S)

Moderaterna
Stockholms län, plats 85
Telefon: 08-7864353
E-post: anti.avsan@riksdagen.seanti.avsan[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 166
Telefon: 08-7864303
E-post: susanne.eberstein@riksdagen.sesusanne.eberstein[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms kommun, plats 244
Telefon:
E-post: johan.hedin@riksdagen.sejohan.hedin[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Skåne läns södra, plats 154
Telefon: 08-7865501
E-post: anders.hansson@riksdagen.seanders.hansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 340
Telefon:
E-post: petter.loberg@riksdagen.sepetter.loberg[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms kommun, plats 245
Telefon:
E-post: adam.marttinen@riksdagen.seadam.marttinen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Örebro län, plats 196
Telefon: 08-7864634
E-post: johan.pehrson@riksdagen.sejohan.pehrson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Östergötlands län, plats 149
Telefon:
E-post: linda.snecker@riksdagen.selinda.snecker[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Jönköpings län, plats 291
Telefon: 08-7866754
E-post: andreas.carlson@riksdagen.seandreas.carlson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 280
Telefon:
E-post: lawen.redar@riksdagen.se

Konstitutionsutskottet (KU)

Ledamot

Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om
1. lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga
ämnen,
2. lagstiftning om radio, television och film,
3. yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
4. press- och partistöd,
5. Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av
riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor,
6. riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
7. länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
8. den kommunala självstyrelsen samt
9. medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot
eller att ingripa i en ledamots personliga frihet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av
konstitutionsutskottet Lag (2010:1417).

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 215
Telefon: 08-7865863
E-post: hans.ekstrom@riksdagen.sehans.ekstrom[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ordförande
Norlén, Andreas (M)

Moderaterna
Östergötlands län, plats 30
Telefon: 08-7864800
E-post: andreas.norlen@riksdagen.seandreas.norlen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
von Sydow, Björn (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 5
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.sebjorn.von.sydow[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ekström, Hans (S)

Engblom, Annicka (M)

Moderaterna
Blekinge län, plats 10
Telefon: 08-7864641
E-post: annicka.engblom@riksdagen.seannicka.engblom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindholm, Veronica (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 205
Telefon: 08-7865912
E-post: veronica.lindholm@riksdagen.severonica.lindholm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Åkerlund, Jonas (SD)

Sverigedemokraterna
Västmanlands län, plats 273
Telefon: 08-7866264
E-post: jonas.akerlund@riksdagen.sejonas.akerlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Abrahamsson, Maria (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 206
Telefon: 08-7866418
E-post: maria.abrahamsson@riksdagen.semaria.abrahamsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gunnarsson, Jonas (S)

Wiklander, Tony (SD)

Johnsson, Per-Ingvar (C)

Sundin, Mathias (FP)

Börjesson, Agneta (MP)

Sydow Mölleby, Mia (V)

Reslow, Patrick (M)

Skånberg, Tuve (KD)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 132
Telefon: 08-7865743
E-post: jonas.gunnarsson@riksdagen.sejonas.gunnarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Skåne läns norra och östra, plats 65
Telefon: 08-7866037
E-post: per-ingvar.johnsson@riksdagen.seper-ingvar.johnsson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Hallands län, plats 224
Telefon: 08-7864262
E-post: agneta.borjesson@riksdagen.seagneta.borjesson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Malmö kommun, plats 92
Telefon: 08-7866434
E-post: patrick.reslow@riksdagen.sepatrick.reslow[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Öz, Emanuel (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 281
Telefon:
E-post: emanuel.oz@riksdagen.seemanuel.oz[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 129
Telefon: 08-7866382
E-post: tony.wiklander@riksdagen.setony.wiklander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Östergötlands län, plats 89
Telefon:
E-post: mathias.sundin@riksdagen.semathias.sundin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Örebro län, plats 235
Telefon: 08-7866011
E-post: mia.sydow.molleby@riksdagen.semia.sydow.molleby[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 15
Telefon: 08-7866758
E-post: tuve.skanberg@riksdagen.setuve.skanberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Töyrä, Emilia (S)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 348
Telefon:
E-post: emilia.toyra@riksdagen.se

Kulturutskottet (KRU)
Kulturutskottet skall bereda ärenden om
1. allmänna kultur- och bildningsändamål,
2. folkbildning,
3. ungdomsverksamhet,
4. internationellt kulturellt samarbete,
5. idrotts- och friluftsverksamhet,
6. trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning samt
7. radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid bereds av kulturutskottet. Lag (2003:180).

Ordförande
Bill, Per (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 6
Telefon: 08-7864541
E-post: per.bill@riksdagen.seper.bill[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Carlsson, Gunilla (S)

Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 191
Telefon: 08-7865320
E-post: gunilla.c.carlsson@riksdagen.segunilla.c.carlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Johnsson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 160
Telefon: 08-7865094
E-post: peter.johnsson@riksdagen.sepeter.johnsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Magnusson, Cecilia (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 190
Telefon: 08-7864637
E-post: cecilia.magnusson@riksdagen.sececilia.magnusson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gille, Agneta (S)

Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 27
Telefon: 08-7864781
E-post: agneta.gille@riksdagen.seagneta.gille[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Emilsson, Aron (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns västra, plats 331
Telefon: 08-7864413
E-post: aron.emilsson@riksdagen.searon.emilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Quicklund, Saila (M)

Moderaterna
Jämtlands län, plats 311
Telefon: 08-7866131
E-post: saila.quicklund@riksdagen.sesaila.quicklund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wiechel, Björn (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

Lodenius, Per (C)

Eliasson, Bengt (FP)

Malmberg, Niclas (MP)

Dinamarca, Rossana (V)

Hoffstedt, Gustaf (M)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Wallentheim, Anna (S)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 204
Telefon:
E-post: bjorn.wiechel@riksdagen.sebjorn.wiechel[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms län, plats 114
Telefon: 08-7864566
E-post: per.lodenius@riksdagen.seper.lodenius[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Uppsala län, plats 117
Telefon:
E-post: niclas.malmberg@riksdagen.seniclas.malmberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Gotlands län, plats 34
Telefon: 08-7866123
E-post: gustaf.hoffstedt@riksdagen.segustaf.hoffstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 126
Telefon:
E-post: anna.wallentheim@riksdagen.seanna.wallentheim[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms kommun, plats 317
Telefon: 08-7865156
E-post: angelika.bengtsson@riksdagen.seangelika.bengtsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Hallands län, plats 297
Telefon:
E-post: bengt.eliasson@riksdagen.sebengt.eliasson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 130
Telefon: 08-7864677
E-post: rossana.dinamarca@riksdagen.serossana.dinamarca[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7864788
E-post: lars-axel.nordell@riksdagen.selars-axel.nordell[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 82
Telefon:
E-post: azadeh.rojhan@riksdagen.se

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om
1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
2. vädertjänst,
3. naturvård samt
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och
naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av
miljö- och jordbruksutskottet. Lag (2009:928).

Ordförande
Ernkrans, Matilda (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 198
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.sematilda.ernkrans[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Ek, Lena (C)
Centerpartiet
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7866360
E-post: lena.ek@riksdagen.selena.ek[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Berg, Ulf (M)

Moderaterna
Dalarnas län, plats 45
Telefon: 08-7865485

E-post: ulf.berg@riksdagen.seulf.berg[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

From, Isak (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 138
Telefon: 08-7865682
E-post: isak.from@riksdagen.seisak.from[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hultberg, Johan (M)
Moderaterna
Kronobergs län, plats 254
Telefon: 08-7866108
E-post: johan.hultberg@riksdagen.sejohan.hultberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Strömkvist, Maria (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 135
Telefon: 08-7864730
E-post: maria.stromkvist@riksdagen.semaria.stromkvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kinnunen, Martin (SD)

Sverigedemokraterna
Göteborgs kommun, plats 334
Telefon: 08-7866239
E-post: martin.kinnunen@riksdagen.semartin.kinnunen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Coenraads, Åsa (M)
Moderaterna
Västmanlands län, plats 309
Telefon: 08-7866127
E-post: asa.coenraads@riksdagen.seasa.coenraads[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Jan-Olof (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 16
Telefon: 08-7865041
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.sejan-olof.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergström, Stina (MP)
Miljöpartiet
Värmlands län, plats 72
Telefon: 08-7864688
E-post: stina.bergstrom@riksdagen.sestina.bergstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nordgren, Gunilla (M)

Moderaterna
Skåne läns södra, plats 187
Telefon: 08-7865926
E-post: gunilla.nordgren@riksdagen.segunilla.nordgren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Haider, Monica (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 255
Telefon: 08-7866757

E-post: monica.haider@riksdagen.semonica.haider[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forsberg, Anders (SD)

Sverigedemokraterna
Malmö kommun, plats 93
Telefon: 08-7865240
E-post: anders.e.forsberg@riksdagen.seanders.e.forsberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Malm, Fredrik (FP)

Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 141
Telefon: 08-7864615
E-post: fredrik.malm@riksdagen.sefredrik.malm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holm, Jens (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 207
Telefon: 08-7865733
E-post: jens.holm@riksdagen.sejens.holm[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Oscarsson, Magnus (KD)

Kristdemokraterna
Östergötlands län, plats 119
Telefon:
E-post: magnus.oscarsson@riksdagen.semagnus.oscarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Pettersson, Marianne (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 124
Telefon:
E-post: marianne.pettersson@riksdagen.se

Näringsutskottet (NU)
Näringsutskottet ska bereda ärenden om
1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed
sammanhängande forskningsfrågor,
2. industri och hantverk,
3. handel,
4. immaterialrätt,
5. energipolitik,
6. regional tillväxtpolitik,
7. statlig företagsamhet samt
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21
Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Nilsson, Jennie (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 188
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.sejennie.nilsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Elmsäter-Svärd, Catharina (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 83
Telefon: 08-7865711
E-post: catharina.elmsatersvard@riksdagen.secatharina.elmsater-svard[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Westlund, Åsa (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 283
Telefon: 08-7865874
E-post: asa.westlund@riksdagen.seasa.westlund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rothenberg, Hans (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 226
Telefon: 08-7864749
E-post: hans.rothenberg@riksdagen.sehans.rothenberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nilsson, Ingemar (S)

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 203
Telefon: 08-7865906
E-post: ingemar.nilsson@riksdagen.seingemar.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Fransson, Josef (SD)

Sverigedemokraterna
Uppsala län, plats 86
Telefon: 08-7866362
E-post: josef.fransson@riksdagen.sejosef.fransson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns södra, plats 305
Telefon: 08-7866358
E-post: cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.sececilie.tenfjordtoftby[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</
strong>.

Engelhardt, Christer (S)

Socialdemokraterna
Gotlands län, plats 33
Telefon: 08-7865160
E-post: christer.engelhardt@riksdagen.sechrister.engelhardt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindahl, Helena (C)

Centerpartiet
Västerbottens län, plats 139
Telefon: 08-7865984
E-post: helena.lindahl@riksdagen.sehelena.lindahl[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nordin, Lise (MP)

Miljöpartiet
Göteborgs kommun, plats 264
Telefon: 08-7865808
E-post: lise.nordin@riksdagen.selise.nordin[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (M)

Moderaterna
Skåne läns västra, plats 185
Telefon: 08-7865215
E-post: ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.seanncharlotte.hammar.johnsson[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong>
med <strong>@</strong>.

Wallén, Anna (S)

Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 342
Telefon: 08-7866560
E-post: anna.wallen@riksdagen.seanna.wallen[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bäckström Johansson, Mattias (SD)

Sverigedemokraterna
Västernorrlands län, plats 275
Telefon:
E-post:
mattias.backstrom.johansson@riksdagen.semattias.backstrom.joh
ansson[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</
strong>.

Nylander, Christer (FP)

Folkpartiet
Skåne läns norra och östra, plats 38
Telefon: 08-7864654
E-post: christer.nylander@riksdagen.sechrister.nylander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lahti, Birger (V)

Vänsterpartiet
Norrbottens län, plats 313
Telefon:
E-post: birger.lahti@riksdagen.sebirger.lahti[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gunther, Penilla (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 230
Telefon: 08-7865736
E-post: penilla.gunther@riksdagen.sepenilla.gunther[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jonsson, Mattias (S)

Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 263
Telefon: 08-7866499
E-post: mattias.jonsson@riksdagen.se

Skatteutskottet (SkU)

E-post: jessica.polfjard@riksdagen.sejessica.polfjard[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Skatteutskottet skall bereda ärenden om
1. taxering och skattebetalning,
2. folkbokföring samt
3. exekutionsväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
bereds av skatteutskottet. Lag (2003:180).

Karlsson, Sara (S)

Ordförande

Lavesson, Olof (M)

Åsling, Per (C)
Centerpartiet
Jämtlands län, plats 310
Telefon: 08-7864753
E-post: per.asling@riksdagen.seper.asling[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Jakobsson, Leif (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 36
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.seleif.jakobsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Polfjärd, Jessica (M)
Moderaterna
Västmanlands län, plats 272
Telefon: 08-7864721

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 251
Telefon: 08-7865735
E-post: sara.karlsson@riksdagen.sesara.karlsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Moderaterna
Malmö kommun, plats 63
Telefon: 08-7864696
E-post: olof.lavesson@riksdagen.seolof.lavesson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Persson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 289
Telefon: 08-7865807
E-post: peter.persson@riksdagen.sepeter.persson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hagwall, Anna (SD)

Sverigedemokraterna
Västerbottens län, plats 169
Telefon: 08-7865313
E-post: anna.hagwall@riksdagen.seanna.hagwall[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Plass, Maria (M)

Lång, David (SD)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 99
Telefon: 08-7864758
E-post: maria.plass@riksdagen.semaria.plass[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Örebro län, plats 271
Telefon: 08-7866290
E-post: david.lang@riksdagen.sedavid.lang[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergstedt, Hannah (S)

Persson, Mats (FP)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 277
Telefon: 08-7865769
E-post: hannah.bergstedt@riksdagen.sehannah.bergstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ling, Rasmus (MP)
Miljöpartiet
Malmö kommun, plats 152
Telefon:
E-post: rasmus.ling@riksdagen.serasmus.ling[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bouveng, Helena (M)

Moderaterna
Jönköpings län, plats 252
Telefon: 08-7866724
E-post: helena.bouveng@riksdagen.sehelena.bouveng[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dibrani, Adnan (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 296
Telefon: 08-7865907
E-post: adnan.dibrani@riksdagen.seadnan.dibrani[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Folkpartiet
Skåne läns södra, plats 259
Telefon:
E-post: mats.persson@riksdagen.semats.persson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sestrajcic, Daniel (V)

Vänsterpartiet
Malmö kommun, plats 123
Telefon: 08-7865170
E-post: daniel.sestrajcic@riksdagen.sedaniel.sestrajcic[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Modig, Aron (KD)

Kristdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 336
Telefon:
E-post: aron.modig@riksdagen.searon.modig[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lundqvist, Patrik (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 136
Telefon:
E-post: patrik.lundqvist@riksdagen.se

Socialförsäkringsutskottet (SfU)
Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om
1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer,
5. svenskt medborgarskap samt
6. migration.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av
socialförsäkringsutskottet. Lag (2006:885).

Ordförande
Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 276
Telefon: 08-7864808
E-post:
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.sefredrik.lundh.sammeli[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Svantesson, Elisabeth (M)
Moderaterna
Örebro län, plats 232
Telefon:
E-post: elisabeth.svantesson@riksdagen.seelisabeth.svantesson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Ohlsson, Carina (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 41
Telefon: 08-7864296
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.secarina.ohlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Cederbratt, Mikael (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns norra, plats 194
Telefon: 08-7864502
E-post: mikael.cederbratt@riksdagen.semikael.cederbratt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Phia (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 269
Telefon: 08-7865324
E-post: phia.andersson@riksdagen.sephia.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wiechel, Markus (SD)

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 266
Telefon: 08-7866363
E-post: markus.wiechel@riksdagen.semarkus.wiechel[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Staxäng, Lars-Arne (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 128
Telefon: 08-7865261
E-post: lars-arne.staxang@riksdagen.selars-arne.staxang[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kerimo, Yilmaz (S)

Bylund, Linus (SD)

Zander, Solveig (C)

Carlsson Löfdahl, Emma (FP)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 52
Telefon: 08-7865478
E-post: yilmaz.kerimo@riksdagen.seyilmaz.kerimo[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Uppsala län, plats 29
Telefon: 08-7864531
E-post: solveig.zander@riksdagen.sesolveig.zander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ferm, Maria (MP)

Miljöpartiet
Stockholms kommun, plats 242
Telefon: 08-7864555
E-post: maria.ferm@riksdagen.semaria.ferm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Finstorp, Lotta (M)

Moderaterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7866292
E-post: lotta.finstorp@riksdagen.selotta.finstorp[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nilsson, Kerstin (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 186
Telefon: 08-7865832
E-post: kerstin.nilsson@riksdagen.sekerstin.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 96
Telefon: 08-7866228
E-post: linus.bylund@riksdagen.selinus.bylund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Jönköpings län, plats 288
Telefon: 08-7864583
E-post:
emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.seemma.carlsson.lofdahl[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Johansson, Wiwi-Anne (V)

Vänsterpartiet
Västra Götalands läns västra, plats 98
Telefon: 08-7865712
E-post: wiwi-anne.johansson@riksdagen.sewiwi-anne.johansson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Utbult, Roland (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 158
Telefon: 08-7865791
E-post: roland.utbult@riksdagen.seroland.utbult[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carvalho, Teresa (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 180
Telefon: 08-7864223
E-post: teresa.carvalho@riksdagen.se

Socialutskottet (SoU)
Socialutskottet ska bereda ärenden om
1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett
annat utskotts beredning,
2. omsorg om äldre och handikappade,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg bereds av socialutskottet. Lag (2010:867).

Ordförande
Henriksson, Emma (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 144
Telefon: 08-7865535
E-post: emma.henriksson@riksdagen.seemma.henriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Palm, Veronica (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 51
Telefon: 08-7865241
E-post: veronica.palm@riksdagen.severonica.palm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Widegren, Cecilia (M)
Moderaterna

Västra Götalands läns östra, plats 42
Telefon: 08-7865497
E-post: cecilia.widegren@riksdagen.sececilia.widegren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Axelsson, Lennart (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 197
Telefon: 08-7866002
E-post: lennart.axelsson@riksdagen.selennart.axelsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kjellin, Margareta B (M)
Moderaterna
Gävleborgs län, plats 47
Telefon: 08-7864837
E-post: margareta.b.kjellin@riksdagen.semargareta.b.kjellin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bråkenhielm, Catharina (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 68
Telefon: 08-7864333
E-post:
catharina.brakenhielm@riksdagen.secatharina.brakenhielm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ramhorn, Per (SD)

Sverigedemokraterna
Kronobergs län, plats 219
Telefon:
E-post: per.ramhorn@riksdagen.seper.ramhorn[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bengtsson, Finn (M)

Nilsson, Kristina (S)

Dahlqvist, Mikael (S)

Wigh, Hanna (SD)

Moderaterna
Östergötlands län, plats 31
Telefon: 08-7865766
E-post: finn.bengtsson@riksdagen.sefinn.bengtsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 162
Telefon:
E-post: mikael.dahlqvist@riksdagen.semikael.dahlqvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

W Jonsson, Anders (C)

Centerpartiet
Gävleborgs län, plats 76
Telefon: 08-7866025
E-post: anders.w.jonsson@riksdagen.seanders.w.jonsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindholm, Jan (MP)

Miljöpartiet
Dalarnas län, plats 21
Telefon: 08-7864443
E-post: jan.lindholm@riksdagen.sejan.lindholm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Adan, Amir (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 209
Telefon: 08-7865868
E-post: amir.adan@riksdagen.seamir.adan[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 238
Telefon: 08-7865658
E-post: kristina.nilsson@riksdagen.sekristina.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Sverigedemokraterna
Norrbottens län, plats 349
Telefon: 08-7866544
E-post:

Westerholm, Barbro (FP)

Folkpartiet
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864581
E-post: barbro.westerholm@riksdagen.sebarbro.westerholm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rågsjö, Karin (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 279
Telefon:
E-post: karin.ragsjo@riksdagen.sekarin.ragsjo[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hoff, Hans (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 157
Telefon: 08-7864944
E-post: hans.hoff@riksdagen.se

Trafikutskottet (TU)
Trafikutskottet skall bereda ärenden om
1. vägar och vägtrafik,
2. järnvägar och järnvägstrafik,
3. hamnar och sjöfart,
4. flygplatser och luftfart,
5. post,
6. elektroniska kommunikationer samt
7. IT-politik.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer bereds
av trafikutskottet. Lag (2006:885).

Ordförande
Svensson Smith, Karin (MP)
Miljöpartiet
Skåne läns södra, plats 153
Telefon: 08-7864567
E-post: karin.svensson.smith@riksdagen.sekarin.svensson.smith
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Hjälmered, Lars (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 227
Telefon: 08-7866414
E-post: lars.hjalmered@riksdagen.selars.hjalmered[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Nilsson, Pia (S)

Socialdemokraterna

Västmanlands län, plats 236
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.sepia.nilsson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svensson, Suzanne (S)

Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 12
Telefon: 08-7865905
E-post: suzanne.svensson@riksdagen.sesuzanne.svensson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rosencrantz, Jessica (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 243
Telefon: 08-7866340
E-post: jessica.rosencrantz@riksdagen.sejessica.rosencrantz[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Lars Mejern (S)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 20
Telefon: 08-7864765
E-post: lars.mejern.larsson@riksdagen.selars.mejern.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jönsson, Patrik (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns södra, plats 223
Telefon:
E-post: patrik.jonsson@riksdagen.sepatrik.jonsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergheden, Sten (M)

Klarberg, Per (SD)

Pettersson, Leif (S)

Tysklind, Lars (FP)

Åkesson, Anders (C)

Wallrup, Emma (V)

Riedl, Edward (M)

Halef, Robert (KD)

Nylund Watz, Ingela (S)

Andersson, Johan (S)

Moderaterna
Västra Götalands läns östra, plats 71
Telefon: 08-7864608
E-post: sten.bergheden@riksdagen.sesten.bergheden[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 241
Telefon: 08-7866106
E-post: leif.pettersson@riksdagen.seleif.pettersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Kalmar län, plats 90
Telefon: 08-7865009
E-post: anders.akesson@riksdagen.seanders.akesson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Västerbottens län, plats 168
Telefon: 08-7865708
E-post: edward.riedl@riksdagen.seedward.riedl[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 145
Telefon: 08-7865645
E-post: ingela.nylund.watz@riksdagen.seingela.nylund.watz[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 159
Telefon:
E-post: per.klarberg@riksdagen.seper.klarberg[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Västra Götalands läns västra, plats 40
Telefon: 08-7864570
E-post: lars.tysklind@riksdagen.selars.tysklind[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Uppsala län, plats 116
Telefon: 08-7866038
E-post: emma.wallrup@riksdagen.seemma.wallrup[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 174
Telefon: 08-7865830
E-post: robert.halef@riksdagen.serobert.halef[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 59
Telefon: 08-7865315
E-post: johan.andersson@riksdagen.se

Utbildningsutskottet (UbU)
Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om
1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet,
2. högre utbildning och forskning samt
3. studiestöd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16
Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.
Lag (2010:867).

Ordförande
Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 120
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.selena.hallengren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Strandberg, Torkild (FP)

Folkpartiet
Skåne läns västra, plats 220
Telefon:
E-post: torkild.strandberg@riksdagen.setorkild.strandberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Tobé, Tomas (M)
Moderaterna

Gävleborgs län, plats 49
Telefon: 08-7865961
E-post: tomas.tobe@riksdagen.setomas.tobe[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Strand, Thomas (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 217
Telefon: 08-7866736
E-post: thomas.strand@riksdagen.sethomas.strand[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Malmberg, Betty (M)
Moderaterna
Östergötlands län, plats 9
Telefon: 08-7865525
E-post: betty.malmberg@riksdagen.sebetty.malmberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Helmersson Olsson, Caroline (S)

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 214
Telefon: 08-7864770
E-post:
caroline.helmersson.olsson@riksdagen.secaroline.helmersson.olss
on[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jakobsson, Stefan (SD)

Sverigedemokraterna
Västmanlands län, plats 345
Telefon:
E-post: stefan.jakobsson@riksdagen.sestefan.jakobsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Waltersson Grönvall, Camilla (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns norra, plats 231
Telefon: 08-7866477
E-post:
camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.secamilla.waltersson.gronv
all[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergman, Håkan (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 234
Telefon: 08-7865862
E-post: hakan.bergman@riksdagen.sehakan.bergman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carlsson, Ulrika i Skövde (C)

Centerpartiet
Västra Götalands läns östra, plats 70
Telefon: 08-7864864
E-post: ulrika.carlsson@riksdagen.seulrika.carlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Amin, Jabar (MP)

Miljöpartiet
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7866430
E-post: jabar.amin@riksdagen.sejabar.amin[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svensson, Michael (M)

Moderaterna
Hallands län, plats 189
Telefon: 08-7865861
E-post: michael.svensson@riksdagen.semichael.svensson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svantorp, Gunilla (S)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 102
Telefon: 08-7865755
E-post: gunilla.svantorp@riksdagen.segunilla.svantorp[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Herrstedt, Carina (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 175
Telefon: 08-7866353
E-post: carina.herrstedt@riksdagen.secarina.herrstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Riazat, Daniel (V)

Vänsterpartiet
Dalarnas län, plats 165
Telefon: 08-7864420
E-post: daniel.riazat@riksdagen.sedaniel.riazat[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eclund, Annika (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 100
Telefon: 08-7865939
E-post: annika.eclund@riksdagen.seannika.eclund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Güclü Hedin, Roza (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 104
Telefon: 08-7865864
E-post: roza.guclu.hedin@riksdagen.se

Utrikesutskottet (UU)
Utrikesutskottet skall bereda ärenden om
1. rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och
mellanfolkliga organisationer,
2. bistånd till andra länders utveckling samt
3. utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete,
allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan
och 7 Internationellt bistånd bereds av utrikesutskottet. Lag
(2003:180).

Ordförande
Forslund, Kenneth G (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 69
Telefon: 08-7864357
E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.sekenneth.g.forslund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Enström, Karin (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 26
Telefon:
E-post: karin.enstrom@riksdagen.sekarin.enstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Sörenson, Anna-Lena (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 58
Telefon: 08-7865707
E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.seanna-lena.sorenson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Engström, Hillevi (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 55
Telefon:
E-post: hillevi.engstrom@riksdagen.sehillevi.engstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Thorell, Olle (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 237
Telefon: 08-7864393
E-post: olle.thorell@riksdagen.seolle.thorell[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kronlid, Julia (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 176
Telefon: 08-7866505
E-post: julia.kronlid@riksdagen.sejulia.kronlid[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Arkelsten, Sofia (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 140
Telefon: 08-7865813
E-post: sofia.arkelsten@riksdagen.sesofia.arkelsten[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Köhler, Katarina (S)

Söder, Björn (SD)

Lundgren, Kerstin (C)

Ohlsson, Birgitta (FP)

Mutt, Valter (MP)

Linde, Hans (V)

Cederfelt, Margareta (M)

Damm, Sofia (KD)

Niemi, Pyry (S)

Omanovic, Jasenko (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 79
Telefon: 08-7865642
E-post: katarina.kohler@riksdagen.sekatarina.kohler[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms län, plats 53
Telefon: 08-7865775
E-post: kerstin.lundgren@riksdagen.sekerstin.lundgren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Göteborgs kommun, plats 262
Telefon: 08-7865858
E-post: valter.mutt@riksdagen.sevalter.mutt[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 110
Telefon: 08-7864282
E-post: margareta.cederfelt@riksdagen.semargareta.cederfelt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 56
Telefon: 08-7864771
E-post: pyry.niemi@riksdagen.sepyry.niemi[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 2
Telefon: 08-7866392
E-post: bjorn.soder@riksdagen.sebjorn.soder[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 80
Telefon:
E-post: birgitta.ohlsson@riksdagen.sebirgitta.ohlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Göteborgs kommun, plats 228
Telefon: 08-7864682
E-post: hans.linde@riksdagen.sehans.linde[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Skåne läns södra, plats 258
Telefon: 08-7865051
E-post: sofia.damm@riksdagen.sesofia.damm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 201
Telefon: 08-7864276
E-post: jasenko.omanovic@riksdagen.se

EU-nämnden
EU-nämnden
9 § För samråd enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för
varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen
(EU-nämnden).
EU-nämnden ska bestå av ett udda antal ledamöter, lägst femton.
Vid nämndens sammanträden har varje partigrupp som är
representerad i nämnden rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en
ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens
överläggningar med regeringen rör. Denna rätt har dock inte en
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i nämnden som
samtidigt är ledamot av det berörda utskottet. Lag (2010:1411).
Tilläggsbestämmelse
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av
valberedningen. Lag (2009:1332).
Regeringens skyldighet att underrätta och rådgöra med EU- nämnden
10 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall
beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra
med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten
i rådet.
Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande
arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl
påkallar sådan överläggning.
Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska
rådet. Lag (2009:1332).

Ordförande
Schlyter, Carl (MP)
Miljöpartiet
Stockholms län, plats 248
Telefon:
E-post: carl.schlyter@riksdagen.secarl.schlyter[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Erlandsson, Eskil (C)

Centerpartiet
Kronobergs län, plats 182
Telefon:
E-post: eskil.erlandsson@riksdagen.seeskil.erlandsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Granlund, Marie (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 35
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.semarie.granlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Karlsson, Ulrika i Uppsala (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 28
Telefon: 08-7865325
E-post: ulrika.karlsson@riksdagen.seulrika.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vestlund, Börje (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 50
Telefon: 08-7864784
E-post: borje.vestlund@riksdagen.seborje.vestlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Plass, Maria (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 99
Telefon: 08-7864758
E-post: maria.plass@riksdagen.semaria.plass[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Jan-Olof (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 16
Telefon: 08-7865041
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.sejan-olof.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Skalin, Johnny (SD)

Sverigedemokraterna
Hallands län, plats 260
Telefon: 08-7866460
E-post: johnny.skalin@riksdagen.sejohnny.skalin[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wykman, Niklas (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 285
Telefon: 08-7864903

E-post: niklas.wykman@riksdagen.seniklas.wykman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Redar, Lawen (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 280
Telefon:
E-post: lawen.redar@riksdagen.selawen.redar[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hultberg, Johan (M)
Moderaterna
Kronobergs län, plats 254
Telefon: 08-7866108
E-post: johan.hultberg@riksdagen.sejohan.hultberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sörenson, Anna-Lena (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 58
Telefon: 08-7865707
E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.seanna-lena.sorenson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gamov, Pavel (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns södra, plats 295
Telefon: 08-7865132
E-post: pavel.gamov@riksdagen.sepavel.gamov[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Weimer, Maria (FP)
Folkpartiet
Uppsala län, plats 146
Telefon: 08-7864543
E-post: maria.weimer@riksdagen.semaria.weimer[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holm, Jens (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 207
Telefon: 08-7865733
E-post: jens.holm@riksdagen.sejens.holm[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Pethrus, Désirée (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 111
Telefon: 08-7865686
E-post: desiree.pethrus@riksdagen.sedesiree.pethrus[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carvalho, Teresa (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 180
Telefon: 08-7864223
E-post: teresa.carvalho@riksdagen.se

Regeringen och departementen.
Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet

Stefan Löfven
Statsminister

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Alice Bah Kuhnke

Anna Johansson

Kultur- och demokratiminister

Infrastrukturminister

Anders Ygeman

Annika Strandhäll

Inrikesminister

Socialförsäkringsminister

Ardalan Shekarabi

Gustav Fridolin

Civilminister

Utbildningsminister

Gabriel Wikström

Helene Hellmark Knutsson

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottminister

Minister för högre utbildning och forskning

Ibrahim Baylan

Kristina Persson

Energiminister

Minister för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete

Isabella Lövin
Biståndsminister

Margot Wallström
Utrikesminister

Magdalena Andersson

Mikael Damberg

Finansminister

Närings- och innovationsminister

Mehmet Kaplan

Morgan Johansson

Bostads- och stadsutvecklingsminister

Justitie- och migrationsminister

Per Bolund

Sven-Erik Bucht

Finansmarknads- och konsumentminister,
biträdande finansminister

Landsbygdsminister
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Arbetsmarknadsminister
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De nya regeringens politik
* Partiledare Stefan Löfven.

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.

* Allmänt om socialdemokraterna och regeringens
politik.

* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.

* Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.
Politik för en utrikesminister.

* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.

* Demokratiproblem, juridik.
Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

* Försvar.
Politik för en försvarsminister.

* Klimat och klimatpolitik
Politik för en miljöminister.

* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

* Planering av fysiska miljöer.
Politik för en plan- och byggminister.

* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.

* Bistånd.
Politik för en biståndsminister.

Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.	

Politik för en hem- och konsumentminister och en energiminister.

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning.
Politik för en utbildningsminister.

* IT. Information, Konst, kultur, idrott.
Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

* Jobb.
Politik för en arbetsmarknadsminister.

* Näringar.
Politik för en näringsminister.

* Handel.
Politik för en handelsminister.

* Migration. Integration.
Politik för en migrationsminister och en integrationsminister.

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

Stefan Löfvens regering efter kungens konselj den 3 oktober 2014.

Stefan Löfvens regering.
Ministrarna har fått ansvarsområden som ibland är delar av flera
olika departements ansvarsområden. Departementens ansvarsområden innehåller ibland delar som bättre hör till andra departement. Departementens ansvarsområden motsvarar vanligen riksdagsutskottens ansvarsområden, men inte alltid.
Konstitutionsutskottet har ingen motsvarighet bland departementen. Inte heller civilutskottet. Miljö- och jordbruksutskottet motsvarar ungefär miljö- och landsbygdsdepartementen, men landsbygdsdepartementet ska läggas ned och landsbygdsfrågorna
läggas in i näringsdepartementet. Det är inte helt klart hur det
blir.
Anmärkningsvärt är att det inte finns något departement för det
allra viktigaste politikområdet, det som gäller medborgarnas
vardagliga levnadsförhållanden, som här finns i området för
“Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. “
Där finns bl a boendet, som kan behandlas i näringsdepartementet som byggnadsverksamhet, i området för fysisk planering eller
i hushållsområdet när det gäller drift av boendet.
Statsministerns besked om ministrarnas ansvarsområden ligger
till grund för fördelningarna i det följande.

De 22 politikområdena och klassifikationssystemets verksamheter.
Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:
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Ledning. (Statsminister)
353 Sveriges regering
Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare. Gruppsekreterare. Partisekreterare) Förutsättningar för regeringen.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	

utomlands)
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. Del
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
Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister
och Världsplaneringsminister) 91+93-99 har tagits med här.
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
4	


Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99 Del
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
Del
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Demokratiproblem, 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. Del
Försvar. (Försvarsminister )
6525-6529 Militära verksamheter
Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
Transporter. ( Infrastrukturminister)
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

	

	


Planering av fysiska miljöer. (Plan- och 	

 byggminister.)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
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Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11	

	


Bistånd. ( Biståndsminister)
7951 Socialvård o d. Del
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Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
(Socialminister)
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinärverksamheter

13	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
(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.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del
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Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och
äldreminister)
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
7951 Socialvård o d.
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Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
7957 Undervisning o d.
Forskning och utbildning:	

4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforskning. Matematikverksamheter
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
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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
7959 Sociala miljöer och verksamheter i allmänna
grupper o d. Del
IT. Information, Konst, kultur, idrott.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
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.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
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 och verksamheter i allmänna grupper o d.
Del
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
(Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha
mycket intresse för konst och kultur)
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Jobb. (Arbetsmarknadsminister.)
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.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	

	

	


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

21	

	


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

22	

	

	

	


Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
(Finansminister. Finansmarknadsminister. 	

 Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

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.

* Partiledare Stefan Löfven.
Statsrådsberedningen
Statsminister
Stefan Löfven
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt
samarbete: Kristina Persson. Se området för Allmänt om
socialdemokraterna och regeringens politik.
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna
arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av
den svenska EU-politiken.

Om Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen
	

 ▪	

 Organisation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Myndigheter
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Arbetet i EU
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

▪	


Stefan Löfven Statsminister
Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor
samt nordiskt samarbete

Organisation

Myndigheter

Organisation

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. Till Statsrådsberedningen hör
nedanstående myndigheter.

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Kansliet för samordning av EU-frågorna
Samordningskansliet
Har inte undermenyer
Förvaltningschefens kansli
Har inte undermenyer
Rättschefens kansli
Har inte undermenyer
Granskningskansliet
Har inte undermenyer
Internrevisionen
Har inte undermenyer
Kansliet för krishantering

Statsrådsberedningens organisation
Statsrådsberedningen är indelad i flera kanslier.
I Statsrådsberedningen finns bland annat Regeringskansliets
internrevision, granskningskansliet och kansliet för krishantering. Chef
för Statsrådsberedningen är statsministern.
Uppdaterad 3 oktober 2014

	

 	


	

 	


Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av
jord- och skogsbruket vid statsministerns representationsbostad
Harpsund.

Uppdaterad 30 oktober 2014

Arbetet i EU

Stefan Löfven

Arbetet i EU

	

 	


Statsrådsberedningen har det överordnade samordningsansvaret för
den svenska EU-politiken.

	

 	


Samordningsarbetet innebär att övergripande politiska prioriteringar
för svenska agerandet i EU fastställs samt att fackdepartementens
arbete i Rådet samordnas enligt dessa fastställda prioriteringar. Den 12
april 2005 inrättades Kansliet för samordning av EU-frågor i
Statsrådsberedningen. Kansliets uppgift är att svara för europeiska
integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om
Europeiska unionens utvidning.
Relaterat
	

 	

Följ regeringens arbete i EU
Uppdaterad 6 oktober 2006

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Statssekreterare

Kontakta Stefan Löfven
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Stefan Löfven, via registrator
Mer kontaktinformation
Anne Ekberg
Pressekreterare hos Stefan Löfven
Mobiltelefon 072-542 69 40
Erik Nises
Pressekreterare hos Stefan Löfven
Mobiltelefon 072-542 03 74

* Allmänt om socialdemokraterna och
regeringens politik.
Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt
samarbete
Kristina Persson
Delar om nordiskt samarbete ingår iområdet för
utrikespolitik.
Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsöver-gripande
förvaltningsfrågor.
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.

Om Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Organisation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Om Regeringskansliet
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Regeringskansliets ekonomi
Regeringskansliets anställda
Statsministern och statsråden
Regeringskansliets lokaler
Har inte undermenyer
Utrikesrepresentationen
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

Kristina Persson
Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Statsrådsberedningen
Kristina Persson
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Statssekreterare

Kontakta Kristina Persson
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Kristina Persson, via registrator
Mer kontaktinformation
Gösta Brunnander
T.f. Presskontakt hos Kristina Persson
Telefon 08-405 48 19
Mobiltelefon 072-544 28 66

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Kristina Persson
*
Statsministern förordnar statsrådet Kristina Persson att fr.o.m. denna
dag i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som rör nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement.

Kristina Persson
Tal 22 oktober 2014. Kristina Persson, Minister för strategi- och
framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Nya tider kräver nytt ledarskap
Det talade ordet gäller
Tack för inbjudan att medverka på denna konferens, som jag har tackat
ja till två gånger, först i min gamla kapacitet som ordförande för
Global Utmaning och sedan som nybliven minister för strategi, framtid
och nordiskt samarbete!
Temat passar mig fortfarande, möjligen var det lite enklare förr - att
vara en fri debattör som talar om för andra vad de ska göra, än att vara
ansvarig minister och företräda en regering.
Låt mig allra först säga en sak om mitt nya jobb. Det allra bästa är inte
att just jag har fått det, utan att Sverige har en statsminister som tycker
att regeringen ska ha ett långsiktigt och tvärsektoriellt perspektiv i sitt
arbete och därför har tillsatt ett särskilt statsråd för att tillsammans
med honom se till att det blir så! Att framtidsfrågorna är placerade på
Statsrådsberedningen nära statsministern är en garant för att det perspektivet verkligen kommer att prägla regeringsarbetet.
Vi lever i en tid när många stora och systemkritiska frågor måste hanteras: De rör grön omställning, global styrning och ansvar, jobben och
fördelningen i framtiden, demografi och välfärd och mycket mer. Hur
dessa frågor hanteras politiskt, kommer att bli starkt styrande för hur
väl framtidens svenska samhälle kommer att fungera. De utgör några
av vår tids största utmaningar, och jag är glad att tillhöra en regering
som kommer ta itu med dem på allvar.

För trots frågornas tyngd riskerar de många gånger att hamna i skymundan i det dagliga beslutsmaskineri som är ett regeringskansli. Det
proaktiva sättet att arbeta slås lätt ut av det mer reaktiva som har ett
kortare perspektiv med brandkårsutryckningar och förlängningar av
det som vi redan har gjort sedan länge.
Det andra som ofta förhindrar ett långsiktigt och strategiskt tänkande
är att de stora frågorna går tvärs över departementsgränserna. Verkligheten är komplex och sammansatt och följer inga organisatoriska gränser. När mer djupgående förändringar ska förberedas måste många
departement samarbeta - stuprören och långsiktigheten går inte ihop.
En tredje komplikation är att de långsiktiga utmaningarna ofta har
starka kopplingar till förhållanden utanför Sveriges gränser, vi styr inte
själva över våra villkor.
Ett tydligt exempel är klimatfrågorna. Bara globala åtaganden kan
säkra att det insatser som vi gör för minskade utsläpp t.ex. när vi går
över till förnybar energi eller energieffektiviserar miljonprogrammet
verkligen kommer att leda till att klimatuppvärmningen hejdas.
Kraven på gemensamma beslut och åtaganden som omfattar många
olika länder är ett hinder för att enskilda nationer ska vilja fatta beslut
över huvudtaget. Vad spelar det för roll om vi agerar om inte andra gör
det? Varför ska vi offra oss om inte andra gör det? Vi behöver ha
många modiga politiker som vågar gå före och bygga nya allianser
med politiker från andra partier och med ledare i andra länder. Det
behövs bindande beslut och strukturer för gemensamt ansvarstagande
"global governance" för att hindra kriser och katastrofer.
Vi kan i globaliseringens århundrande uppleva många exempel på
avsaknaden av detta som brukar kallas det gemensammas tragedi,
Tragedy of the Commons, som var ett tema för nobelpristagaren Elinor

Ostroms forskning. Hon visade att i lokalsamhällena kunde människorna göra personliga och frivilliga uppoffringar för att vinna gemensamma fördelar - att solidaritet var möjligt!
Men är det möjligt när samhällena inte är lokala, till och med globala?
Det är en tuff utmaning att fatta gemensamma beslut redan i ett land
med många människor med olika intressen - det riskerar denna regering att få uppleva. Men inom nationerna/ länderna har vi byggt institutioner för att klara detta - allmänna val, riksdag, regering, myndigheter, kommuner, lagstiftning, skattesystem&.. allt detta som är demokratins instrument.
Globalt har vi inte ens en approximation till detta: Vi har ingen global
demokrati och inga globala institutioner med makt att fatta gemensamma beslut och genomföra förändringar. Vi har en global ekonomi
som visserligen bidrar till att öka tillväxten och förutsättningarna för
välfärd men som också förorenar miljön, värmer upp klimatet, leder
till ekonomisk instabilitet och gör människor arbetslösa.
Det är denna fundamentala obalans mellan de fria marknadskrafternas
förmåga och de gemensamma sociala intressena som idag utgör ett
stort, nära nog akut behov av just ledarskap - ledarskap i en global tid.
Ledarna i dagens värld verkar inom nationsgränserna, men de problem
som vi har ansvaret för att lösa rör sig fritt över alla gränser och hejdas
inte av nationell lagstiftning.
Skatterna är ett exempel - skatterna har byggt den moderna välfärdsstaten, som i sin tur säkrat demokratin. Skatterna ska finansiera våra
gemensamma nyttigheter men de starka internationella beroendena
sätter gränser för hur höga våra skatter kan vara.

Är problemet olösligt? Naturligtvis inte, men det kommer att ta tid.
Pessimisterna säger att det kommer att krävas mycket värre kriser än
de vi hittills har sett (eller kan föreställa oss i närtid) innan nationalstaterna kommer att kunna enas om gemensamma och effektiva
institutioner. Och hur ska den demokratiska förankringen gå till? De
största pessimisterna menar att det inte ens är möjligt eller förenligt
med demokrati och att svåra kriser riskerar att göra slut på vår civilisation.
Jag är, hoppas jag en realistisk optimist. Min grundsyn är enkel: Det
mesta är möjligt och det är inte människovärdigt att ge upp. Problem
som har skapats av människor kan lösas av människor. Det finns också
inslag på dagens samhällspolitiska scen som inger mig hopp, jag räknar till fem tunga faktorer:
1. Vi har kunskap och insikt om problemens art och allvar. Med vi
menar jag politiska ledare, upplyst, intresserad allmänhet, ledare i
näringslivet och många fler.
2. Det finns tekniska och ekonomiska lösningar på klimat, miljö och
ekonomiska hot. Problemen går att lösa.
3. Det finns tid, även om den krymper - största problemet är väl just
detta, att det är ganska bråttom.
4. Det finns många gånger en samsyn mellan tidigare motsatta intressen; LO's ordförande kan komma överens med storföretagens
ledare om många av de åtgärder som krävs. Nordiskt näringsliv uttalar
sig för ökade skatter på CO2 inför FN-mötet om klimat. Den regering
som jag tillhör är en samarbetsregering som kommer att söka stora,
breda uppgörelser om de viktiga framtidsfrågorna. Vi tror att det är
möjligt och i mitt arbete som framtidsminister kommer jag att öppna
upp de samhälleliga utvecklingsprocesserna för näringsliv,

civilsamhälle, folkrörelse inkl. företrädare för andra partier än de som
sitter i regeringen.
5. Den femte och kanske viktigaste, källan till hopp är att det idag
pågår en mängd mäktiga förändringsprocesser ute i näringslivet, i
kommuner och städer, runt om i hela världen och förstås också bland
allmänheten. Allt detta kommer - redan utan politiska beslut och
styrning - att leda till viktiga förändringar. Jag misstänker att den här
konferensen kommer att ge en mängd exempel och uttryck för detta.
Och det inspirerar och påverkar andra.
Problemet är - och där kommer behovet av politiskt ledarskap in - det
kommer inte att räcka. Nya tekniska och ekonomiska lösningar måste
genomsyra hela samhället och ges tyngd för att kunna göra skillnad.
Det krävs politiska insatser och samarbete över nationsgränserna för
att hejda klimatupp-värmningen och säkra ett välfungerande finansiella
system - två frågor som jag tidigare har ägnat mig mycket åt.
Paris 2015, de klimatförhandlingar som då kommer att äga rum i FN's
regi är av stor betydelse för om kurvan för ökande utsläpp av CO2 ska
kunna brytas. Den globala efterfrågan på energi ökar kraftigt eller med
ca 20 % enligt OECD till 2025 och ännu 2025 bedöms 75-80% av
energikonsumtionen att vara fossila bränslen. Detta är inte hållbart.
EU har länge varit den ledande regionen för ledarskap i klimatfrågan.
Samtidigt är EU idag en organisation som brottas med stora ekonomiska utmaningar. Ledarskap i en global tid innebär att EU behöver
ännu mer axla en roll av att vara föregångare och pådrivande för gemensamma lösningar. Den svenska regeringen kommer att verka aktivt
för detta. De stora investeringar som behöver göras runt om i världen
för en bättre global miljö kommer också att skapa jobb och framtidsmöjligheter i Sverige.

Som framtidsminister står jag just nu i begrepp att tillsätta ett antal
arbets- eller analysgrupper för att definiera de långsiktiga problemen
och formulera möjliga lösningar. De rör den gröna omställningen,
jobben i framtiden i spåren av stora tekniska förändringar, integrationen av flyktingar i arbetsliv och samhälle, fördelningen av ekonomiska
resurser och - inte minst - det som jag har berört här idag - behovet av
ett starkare globalt ansvarstagande "global governance".
Det är samarbetsregeringens uttryckliga vilja att Sverige ska vara en
global förebild, genom vårt sätt att organisera samhället och driva på
för en hållbar utveckling, kort sagt visa ledarskap. Vi vill leda ett dynamiskt land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.
Tack för ordet!

* Utrikes- och världspolitik.
Globaliseringen.
Politik för en utrikesminister.

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef) Margot Wallström
Isabella Lövin Biståndsminister. Se området för bistånd
Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt
samarbete : Kristina Persson. Delar om nordiskt samarbete
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 utrikes-politiken.
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Nyhetsartiklar
Utrikesdepartementet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning
av regeringsskiftet.
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.
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Länder och regioner
Frågor och svar

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.
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 Frågor och svar om bistånd
Handel och främjande
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.
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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.
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 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
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 Läs mer om folkrätt och mänskliga rättigheter
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 Internationella domstolar
	

 ▪	

 Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

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

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.

Arbetet i EU

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

 ▪	

 Vanliga frågor och svar

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.
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 Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och
fredsfrämjande utveckling
	

 ▪	

 Stöd till forskning om Raoul Wallenberg

Ansvarsområden. Utrikesdepartementet.
Ambassader och konsulat
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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.
Uppdaterad 25 september 2014

UD:s reseinformation
Reseinformation från Sveriges ambassader
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Lagen om konsulära katastrofinsatser
	

 	

Har inte undermenyer
Generella regler vid evakuering
	

 	

Har inte undermenyer
Terrorism och turism
Reseinformation från Sveriges ambassader
Sveriges ambassader publicerar allmän reseinformation som vänder
sig till den genomsnittlige resenären.
I listan nedan hittar du länkar till aktuell reseinformation för olika
länder. I reseinformationen kan du läsa om det allmänna säkerhetsläget
i landet du vill resa till, viktiga saker att tänka på just där och om UD
avråder från resor.
UD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller
krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall vid
terroristattacker och naturkatastrofer.
Reseinformation från Sveriges ambassader
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Azerbajdzjan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnien och Hercegovina
Botswana
Brasilien
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burma
Burundi
Centralafrikanska republiken
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
Danmark
Djibouti
Dominica
Dominikanska republiken
Ecuador
Egypten
Ekvatorialguinea
Elfenbenskusten

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


El Salvador
Eritrea
Estland
Etiopien
Fiji
Filippinerna
Finland
Frankrike
Förenade Arabemiraten
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grekland
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Jamaica
Japan
Jemen
Jerusalem
Jordanien
Kambodja
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kazakstan
Kenya
Kina
Kirgizistan
Komorerna
Kongo Brazzaville
Kongo, demokratiska republiken
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mali
Malta
Marocko
Marshallöarna
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Mikronesien
Mocambique
Moldavien
Monaco
Mongoliet
Montenegro
Namibia
Nederländerna
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nordkorea
Norge
Nya Zeeland
Oman
Pakistan
Palau
Palestinska områdena
Panama

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Papua Nya Guinea
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Rumänien
Rwanda
Ryssland
Saint Christopher (St. Kitts) och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Salomonöarna
Samoa
São Tomé & Príncipe
Saudiarabien
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellerna
Shanghai
Sierra Leone
Singapore
Slovakien
Slovenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
Storbritannien
Sudan
Surinam

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Swaziland
Sydafrika
Sydkorea
Sydsudan
Syrien
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Tjeckien
Togo
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Zambia
Zimbabwe
Österrike
Östtimor

UD avråder från resor (7 nov 2014)
UD avråder från resor
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Vad innebär en avrådan?
Har inte undermenyer
Frågor och svar om avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Burkina Faso - utökad avrådan (från delar av landet t
Har inte undermenyer
Resor till Jordanien - ändrad avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Gaza - ändrad avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Senegal - ändrad avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Sierra Leone - avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Liberia - avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Guinea - avrådan
Har inte undermenyer
Resor till Ryska Federationen (Ryssland)
Har inte undermenyer
Irak - ändrad avrådan

Afghanistan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Afghanistan.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 februari 2006. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Afghanistan på Sveriges ambassad i
Kabuls webbplats
Algeriet
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke-nödvändiga resor till Sahelområdet i Algeriet, det vill
säga de södra ökenområdena gränsande till Mauretanien, Mali, Niger
och Libyen, inklusive turistregionerna Tamanrasset och Djanet.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 17 februari 2011. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Algers webbplats
Azerbajdzjan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till delrepubliken Nagorno-Karabach
och dess av Armenien ockuperade angränsande områden i
Azerbajdzjan.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Azerbadjan

Burkina Faso
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna
Nord- och Sydkivu, inklusive provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu)
och Bukavu (Sydkivu).

Beslutet om avrådan fattades den 31 oktober 2014. Ursprungligt beslut
om avrådan togs den 22 juli 2010. Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Burkina Faso

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Kinshasas
webbplats

Burundi
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Burundi. Huvudstaden
Bujumbura undantas från avrådan.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 april 2008. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Burundi på Sveriges ambassad i
Kigalis webbplats
Centralafrikanska republiken
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Centralafrikanska republiken.
Utrikesdepartementet uppmanar alla svenskar i landet att lämna.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 21 december 2012. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Mer reseinformation på ambassaden i Khartoum webbplats
Demokratiska Republiken Kongo
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Egypten
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Sinai-halvön.
Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till
övriga Egypten med undantag för turistorterna vid Röda havskusten
samt transit genom Cairo International Airport.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 augusti 2012. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Sveriges ambassad i Kairos webbplats
Elfenbenskusten
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna DixHuit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2006. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Elfenbenskusten

Eritrea
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till de eritreanska gränsområdena
mot Etiopien och Djibouti inom 20 kilometer från gränsen.
	

 ▪	

 Mer reseinformation om Eritrea
Etiopien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet
tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden
mot Eritrea, Sydsudan och Somalia(inklusive Somaliland). Undantaget
är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.
För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor
utanför huvudvägar och städer inom 10 km från gränsen.
UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien samt till
norra Danakilområdet/Afar-regionen (området öster om vägen DessieAdigrat samt norr om vägen Dessie-Djibouti) och regionen Gambella.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Etiopien
Filippinerna
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från alla resor
till Mindanao och Sulu-arkipelagen.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bangkoks
webbplats

Georgien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till utbrytarrepublikerna Abchazien och
Sydossetien och deras omedelbara närhet.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Georgien
Guinea
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Guinea.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Guinea på swedenabroad.com
Guinea-Bissau
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Guinea-Bissau.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 2 mars 2009. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Lissabons
webbplats
Haiti
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Haiti.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005.
	

▪	

Läs mer om avrådan till Haiti

Indien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från
icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir,
utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till
Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh.
	

 ▪	


Israel
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Israels närområde mot Gaza, upp
till ett avstånd om 40 km från Gaza.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Tel Avivs
webbplats

Sveriges ambassad i New Delhis webbplats

Irak
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till provinserna Nineveh, Anbar, Salah Ad-Din,
Diyala och Kirkuk.
Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till
övriga Irak, utom provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye.
Med anledning av säkerhetsläget kan ambassaden i praktiken inte ge
någon konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan
reser till och vistas i Irak. Detta gäller hela Irak, det vill säga även för
de tre ovannämnda provinserna.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bagdads
webbplats
Iran
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Baluchistan.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2012. Avrådan
gäller tills vidare.

Jemen
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som
befinner sig där att lämna landet.
Orsaken till skärpt avrådan är bl a konflikten i de norra delarna av
landet, oroligheterna i de södra delarna av landet, upprepade
terroristhandlingar mot utlänningar och utländska intressen i större
delen av landet, även i huvudstaden Sana'a. Vidare är risken för
kidnappning, särskilt i de södra delarna, stor.
Sverige har ingen ambassad i Jemen. Det är ambassaden i Riyadh,
Saudiarabien, som sköter de svenska förbindelserna.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2007. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Riyadhs
webbplats
Utrikesdepartementet, 13 oktober 2014
Jordanien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till gränsområdet till Syrien och
Irak, upp till ett avstånd av 10 km från gränsen. Avrådan gäller inte

staden Um Qais och huvudvägarna till och från Um Qais.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2014. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Ammans
webbplats
Utrikesdepartementet, 2 december 2013
Kamerun
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till regionen Extrême-Nord samt från icke
nödvändiga resor inom 40 km från gränserna till Nigeria, Tchad och
Centralafrikanska republiken.
	

▪	

Reseinformation på ambassaden i Kinshasas webbplats
Utrikesdepartementet, 28 november 2011
Kenya
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150km
från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.
Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till
länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60km
från landgränsen.
Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer på ambassaden i Nairobis webbplats

Libanon
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till gränsområdet mot Syrien, upp till ett avstånd
om 10 km från syriska gränsen, inklusive Arsal, Hermel och Wadi
Khaled samt Beiruts södra förorter, Dahiyeh, med undantag för den
internationella flygplatsen och motorvägen till denna.
Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till
Tripoli-området, södra Libanon söder om floden Litani, palestinska
flyktingläger och Bekaa-dalen.
Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer på Sveriges ambassad i Damaskus webbplats
Liberia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Liberia.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan
gäller tills vidare.
Libyen
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Libyen.
Utrikesdepartementet uppmanar även svenska medborgare att lämna
landet.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 19 februari 2011.
Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Reseinformation Libyen

Malaysia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet till
vidare från icke nödvändiga resor till kuststräckan mellan orten Tawau
och orten Tambisan (beläget cirka 150 km nordost från orten Lahad
Datu) på östra Sabah. Avrådan gäller 10 km in i landet från kustlinjen.
Avrådan gäller även samtliga öar utanför den angivna kuststräckan.
Avrådan gäller tills vidare
Mali
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 30 juni 2008. Ändrad avrådan gäller från 25 juni 2013 tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan till Mali
Mauretanien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Mauretanien.

Sedan tidigare avråder UD från alla resor till regionerna Agadez, Aïr
Massif och Talak i norra Niger.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 20 juli 2009. Avrådan gäller
tills vidare.
Nigeria
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till norra Nigeria (delstaterna Adamawa, Borno,
Yobe, Gombe, Taraba, Plateau, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina,
Kaduna, Zamfora, Sokoto, Kebbi, Niger och Kogi) samt även till de i
Nigerdeltat belägna delstaterna Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och
Rivers, inklusive Port Harcourt.
Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga
resor till delstaten Imo.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Abujas webbplats
Pakistan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Pakistan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2008. Avrådan
gäller tills vidare.

För Khyber Pakhtunkhwa, Pakistans stamområden (FATA) och
Baluchistan-provinsen avråder Utrikesdepartementet från alla resor.

	

 ▪	


Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Islamabad,
Pakistan

Läs mer om avrådan till Mauretanien

Niger
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Niger.

11 juli 2013
Palestina
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Gaza.
Beslutet togs den 10 oktober 2014.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 22 april 2003.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges generalkonsulat i Jerusalems
webbplats
Ryska Federationen (Ryssland)
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från
alla resor till områden som ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns till de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk, dvs. i
de ryska regionerna Belgorod, Voronezj och Rostov. Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till områden som
ligger närmare än tio kilometer från Rysslands gräns mot regionen
Charkiv i Ukraina.
Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga
resor till de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Ingusjetien, Dagestan
och Nordossetien, Kabardinien-Balkarien (inklusive Elbrusområdet),
Karatjajevo-Tjerkessien samt de östra och södra delarna av regionen
Stavropolskij Kraj.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 26 januari 2005. Avrådan
gäller tills vidare.
	

 ▪	


Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Moskvas
webbplats

Senegal
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till regionen Casamance i Senegal.
Ingen avrådan gäller för staden Ziguinchor och för området väster om
Ziguinchor om resan företas via huvudvägar till turistorter längs
kusten.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 25 mars 2010. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer på ambassaden i Senegals hemsida
Utrikesdepartementet, 8 augusti 2014
Sierra Leone
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Sierra Leone.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 8 augusti 2014. Avrådan
gäller tills vidare.
Somalia
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Somalia.
Utrikesdepartementet uppmanar även de svenska medborgare som
befinner sig i Somalia att lämna landet.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller
tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Nairobis
webbplats

Sudan och Sydsudan
SUDAN
Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i Sudan avråder
Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till:
- samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western
Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur),
- delstaten Western Kordofan,
- delstaten Southern Kordofan
- delstaten Blue Nile,
- gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red
Sea,
- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten
Northern Kordofan,
- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten
White Nile.

Syrien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan
tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska
ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2008. Avrådan gäller
tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 20 april 2006. Avrådan gäller
tills vidare.

SYDSUDAN
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till Sydsudan. Utrikesdepartementet uppmanar
vidare svenskar som befinner sig Sydsudan att lämna landet.

Thailand
Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till de fyra provinserna
Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Bangkoks
webbplats

Ursprungligt beslut om avrådan togs 21 december 2011.
Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om avrådan på Sveriges ambassad i Khartoums
webbplats

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.
Ursprungligt beslut om avrådan togs 28 april 2011.
Avådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer reseinformation för Syrien
Tchad
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från icke nödvändiga resor till Tchad.

Tunisien
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till gränsområdena mot Libyen och Algeriet,
undantaget turistorterna vid medelhavskusten angränsade till Libyen.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till nationalparken
Jebel Chaambi.
	

 ▪	

 Reseinformation på Sveriges ambassad i Tunisiens webbplats
Turkiet
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD tills vidare från icke
nödvändiga resor till hela gränsområdet mot Syrien.
Avrådan gäller tills vidare.
	

 ▪	

 Läs mer om reseinformation till Turkiet på Sveriges ambassad i
Tukiets webbplats
Ukraina
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills
vidare från alla resor till halvön Krim och regionerna Donetsk och
Luhansk samt från icke nödvändiga resor till regionen Charkiv.
	

 ▪	

 Läs mer på Sveriges ambassad i Kievs webbplats
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Har inte undermenyer
Budget och mål: UD
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

Bistånd och utveckling

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

Bistånd och utveckling

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	


Har inte undermenyer
En samstämmig politik för utveckling
Överenskommelse med civila samhället på biståndsom
Vad vill Sverige med biståndet?
Post 2015 - Global utveckling
Vart går biståndet?
Har inte undermenyer
Resultaten i biståndet
Biståndet i siffror

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.
	

 ▪	

 Politik för global utveckling

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.
Resultaten i biståndet
Resultat har sedan många år varit en viktig fråga för svenskt bistånd.
Det handlar både om att redovisa vilka resultat det svenska biståndet
har bidragit till, men ockå att lära av vad som fungerar och inte
fungerar.
	

 ▪	

 Resultat i svenskt bistånd
Global utveckling efter 2015
Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga millenniemålen till 2015 pågår nu en process för att ta fram nya, globala utvecklingsmål. De nya målen ska länka samman social, ekonomisk och
miljömässig utveckling.
	

 ▪	

 Nya utvecklingsmål post 2015

Handelspolitik
Handelspolitik
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


Sveriges handelspolitik
Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
EU:s handelspolitik
WTO
OECD
Hållbart företagande (CSR)

Handel bygger det svenska välståndet
Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska
välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export och import till och från andra länder.
Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för
öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och
investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar
utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den internationella handelspolitiska arenan.
Sveriges handelspolitik
Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges
utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas
och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska
deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.

	

 ▪	

	

 ▪	


Sveriges handelspolitik
Handelsdeklarationen 2010

Främjandepolitik

EU:s handelspolitik
EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre
marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala
och regionala regler för import och export till exempel i Världshandelsorganisationen WTO.
	

 ▪	

 EU:s handelspolitik

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
	

 	

Sveriges främjandepolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Exportfinansiering
	

 	

Har inte undermenyer
Budget och mål
	

 	

Musikexportpriset
	

 	

Har inte undermenyer
SymbioCity

Världshandelsorganisationen WTO
I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar
världens länder om villkoren för internationell handel.
	

 ▪	

 Världshandelsorganisationen (WTO)

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Sveriges ambassad i Washington, "House of Sweden" har etablerat sig
som en unik mötesplats i USA för att främja svenska intressen.

OECD
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development,
med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.
	

 ▪	

 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD)

Handels- och investeringsfrämjande
Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för
svenska intressen och att profilera Sverige. UD och Sveriges
ambassader och konsulat arbetar tillsammans med organisationer som
Business Sweden och privata företag för att underlätta för svenskt
näringsliv att hävda sig på internationella marknader, bidra till ökad
svensk handel och ökade utländska investeringar i Sverige.
Sverigefrämjande
UD arbetar också tillsammans med VisitSweden och Svenska Institutet
kring ett långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering) där man
bland annat genom utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap
främjar samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.
Sveriges främjandepolitik
Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en
kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.
	

 ▪	

 Sveriges främjandepolitik

Exportfinansiering
Statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier spelar en central
roll för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för ökad svensk
export och samtidigt erbjuda svensk exportindustri konkurrensmässigt
likvärdiga finansieringsvillkor som motsvarar vad konkurrerande
företag i andra länder kan erhålla.
	

 ▪	

 Exportfinansiering
Handelshinder
Globaliseringen skapar nya möjligheter för svenska företag och
enskilda. Nya exportmarknader ger nya tillväxtmöjligheter.
	

 ▪	

 Handelshinder
Internationaliseringsguiden
One stop shop för företagare som vill internationalisera sig
House of Sweden har etablerat sig som en unik mötesplats i USA för
att främja svenska intressen.
EU:s inre marknad
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och
personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet.
Handelspolitik
Läs mer om Världshandelsorganisationen, WTO, EU:s handelspolitik,
regionala och bilaterala avtal.
Faktablad
Utrikesdepartementet - en resurs för svenskt näringsliv

Mänskliga rättigheter
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

Dokumentarkiv
I dokumentarkivet finns FN:s och Europarådets granskningsrapporter
om Sverige, den svenska regeringens rapporter och samtliga enskilda
klagomål till FN:s konventionskommittéer i mål mot Sverige.
	

 	


Dokumentarkiv

Länder och regioner
Länder och regioner
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


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.

Margot Wallström Utrikesminister Utrikesdepartementet
Margot Wallström
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Margot Wallström
*
Statsministern förordnar statsrådet Margot Wallström att fr.o.m. denna
dag i statsministerns ställe föredra lagstiftningsärenden som gäller
ändringar i EU: s fördrag.
Statsministern beslutar vidare att Svenska institutet för europapolitiska
studier ska höra till statsrådet Margot Wallströms ansvarsområde.

Kristina Persson
Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Statsrådsberedningen
Kristina Persson
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Statssekreterare

Kontakta Kristina Persson
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Kristina Persson, via registrator
Mer kontaktinformation
Gösta Brunnander
T.f. Presskontakt hos Kristina Persson
Telefon 08-405 48 19
Mobiltelefon 072-544 28 66

Budgeten

▪
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Förenta Nationerna, FN.
Från http://www.un.org/ 11 nov 2014:
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More info >>
The UN and . . .
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Svenska FN-förbundet 11 nov 2014.
languages.
	

 	

Appar om FN
	

 	

Att använda FN:s logotype
	

 	

Filmer om FN:s arbete
	

 	

FN i Sverige
	

 	

FN:s historia
	

 	

FN:s högkvarter
	

 	

FN:s medlemsländer
	

 	

FN:s nyhetstjänster
	

 	

FN:s årsböcker
	

 	

FN-dokument
	

 	

FN-förkortningar
	

 	

FNs ekonomi
	

 	

FN-stadgan
	

 	

Generalsekreterare
	

 	

Internationella FN-dagar
	

 	

Organisation
	

	

Huvudorgan
	

	

FN:s underorgan
	

	

FN:s fackorgan
	

 	

Sverige och FN
FN-systemet
FN har sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter är inskrivna i
FN:s stadga. Under dessa sorterar ett stort antal underorgan, program
och organisationer med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter.
Tillsammans med fackorganen utgör dessa vad vi kallar för FNsystemet.

ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, eller FN-konferenser. De
arbetar med ekonomiska, sociala och humanitära frågor, vart och ett
med sitt specifika mandat. Underorganen är direkt underställda FN och
rapporterar om sin verksamhet till ECOSOC och generalförsamlingen.
Varje underorgan leds av en chef som utnämns av generalförsamlingen
eller FN:s generalsekreterare. Underorganen har egna budgetar och
finansieras med bidrag från FN:s medlemsländer. Bidragen är frivilliga, vilket gör att många av dem brottas med ständiga ekonomiska
problem.
Fackorgan

FN har sex huvudorgan
	

 •	

 Generalförsamlingen
	

 •	

 Säkerhetsrådet
	

 •	

 Ekonomiska och sociala rådet
	

 •	

 Förvaltarskapsrådet
	

 •	

 Internationella domstolen
	

 •	

 Sekretariatet
Huvudorganen har alla sitt säte i New York, förutom Internationella
domstolen som finns i Haag i Nederländerna.
Underorgan
I takt med att FN:s ansvarsområden utvidgats har FN:s generalförsamling inrättat allt fler underorgan, i många fall på förslag av

Fackorganen är självständiga internationella organisationer och har
hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden.
Det kan handla om att arbeta fram internationella regler för t ex postgång, sjöfart, civilflyg och väderlekstjänst. Utmärkande för fackorganen, jämfört med underorganen, är att de har egna beslutande församlingar bestående av dess medlemsländer. Några fackorgan fanns före
FN, andra bildades i anslutning till FN:s tillkomst. Ytterligare andra
har tillkommit efteråt.
Fackorganen samarbetar med varandra, FN och FN:s underorgan via
Ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, som de rapporterar till en
gång per år. Nästan alla fackorgan deltar via FN:s utvecklingsprogram,
UNDP, i FN-systemets gemensamma bistånds- och utvecklingsarbete.

Har du frågor om FN?
Hittar du inte svaret på dina frågor om FN på vår hemsida går det
bra att skicka en fråga till vår infojour. Du kan även ringa: 08-462
25 80.
Ansvarig för sidan: FN-förbundets webbredaktör
Uppdaterad 3 november 2011 Publicerad 7 maj 2008

Karta över var i världen FN har sina kontor
Internationell spridning
FN:s under- och fackorgan är utspridda över jorden med tyngdpunkt
på Europa och USA. Några få organ finns i utvecklingsländer. Helt
självständiga, men anslutna till FN, är WTO, Världshandelsorganisationen) och IAEA, Internationella atomenergiorganet.

* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.

Statsrådsberedningen
Statsminister Stefan Löfven
Statsrådsberedningen har det överordnade
samordningsansvaret för den svenska EU-politiken.
Följ regeringens arbete i EU

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström

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

Margot Wallström
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet
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EU Europeiska unionen
http://europa.eu/index_sv.htm 11 nov 2014:
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


EU – en överblick
Länder
Fakta och siffror
EU:s institutioner och andra organ
Historik
EU:s symboler
Mer om EU

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Politikområden
Jordbruk
Ekonomiska och monetära frågor
Utrikes- och säkerhetspolitik
Handel
Sysselsättning och socialpolitik
Alla politikområden

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Att bo och leva i EU
Arbete och pension
Utbildning och praktik
Resor
Bo utomlands
Hälso- och sjukvård
Mer om att bo och leva i EU

	

 •	

	

 •	


Driva företag
Finansiering och hjälp
Import och export

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Moms och tullar
Offentlig upphandling i EU – regler och allmän information
Europeiska standarder
Mer om att driva företag

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


EU-lagstiftning
Fördragen
Hitta lagstiftning
Förordningar, direktiv och andra rättsakter
Så fattar EU sina beslut
Tillämpning av EU-lagstiftningen
Mer om EU-lagstiftning

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Publikationer
Statistik och opinionsundersökningar
Officiella handlingar
Rapporter, studier och broschyrer
Bibliotek och arkiv
Öppna data
Mer om publikationer

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


Basfakta
Länder
EU:s symboler
Pengar och EU
Fakta och siffror
Europaåret
Historik
EU-institutionernas ledare

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


◦	

◦	


EU:s institutioner, byråer och andra organ
EU:s institutioner och andra organ
▪	

 Europaparlamentet
▪	

 Europeiska rådet
▪	

 Ministerrådet
▪	

 Europeiska kommissionen
▪	

 EU-domstolen
▪	

 Europeiska centralbanken
▪	

 Europeiska revisionsrätten
▪	

 Europeiska utrikestjänsten
▪	

 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
▪	

 Regionkommittén
▪	

 Europeiska investeringsbanken
▪	

 Europeiska investeringsfonden
▪	

 Europeiska ombudsmannen
▪	

 Europeiska datatillsynsmannen
▪	

 Interinstitutionella organ
EU-byråer
Jobba för och med EU
Arbeta för EU
EU:s stöd och program
Offentlig upphandling

◦	

◦	

◦	

◦	

◦	


EU:s institutioner och andra organ
Hitta EU-institutionerna direkt
Gå direkt till institutionernas och organens webbplatser
Välj institution eller organ
Europaparlamentet
Europeiska rådet
Europeiska unionens råd
EU:s ordförandeskap
Europeiska kommissionen
Europeiska unionens domstol
Europeiska centralbanken
Europeiska revisionsrätten
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Europeiska investeringsbankenEuropeiska ombudsmannen
Europeiska datatillsynsmannen
EU:s rekryteringsbyrå Epso
Se alla institutioner och organ
EU har ett unikt politiskt system där de olika institutionerna har olika
uppgifter.
	

 •	

EU:s breda prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, som
består av EU-ländernas och EU:s ledare.
	

 •	

Europaparlamentets folkvalda ledamöter företräder
medborgarna.
	

 •	

EU-kommissionen främjar unionens intressen som helhet, även
om det är ländernas regeringar som utser kommissionärerna.

	

 •	


Regeringarna försvarar sina nationella intressen i Europeiska
unionens råd.

Den politiska dagordningen
Europeiska rådet bestämmer EU:s allmänna politiska inriktning men
stiftar inga lagar. Det leds av en ordförande – just nu Herman Van
Rompuy – och består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och
EU-kommissionens ordförande. De träffas på toppmöten minst en
gång i halvåret.
Stifta lagar
Tre institutioner stiftar tillsammans EU:s lagar:
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs
direkt av dem.
Europeiska unionens råd (ministerrådet) företräder de enskilda
medlemsländerna. Länderna turas om att leda ministerrådets
arbete ett halvår i taget.
EU-kommissionen tillvaratar unionens intressen.

De tre institutionerna utarbetar tillsammans initiativ och lagar som
gäller hela EU enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare
medbeslutandeförfarandet). I princip är det kommissionen som
föreslår nya lagar och Europaparlamentet och rådet som antar dem.
Sedan är det kommissionen och medlemsländerna som tillämpar
lagarna och kommissionen som ser till att de följs.
Beslutsfattande i EU – läs mer om lagstiftningsarbetet
EU:s ordförandeländer 2014–2020

Andra EU-institutioner
Två andra institutioner spelar en viktig roll:
	

 •	

	

 •	


Domstolen tolkar EU-rätten och ser till att den följs.
Revisionsrätten granskar EU:s finanser.

Institutionernas befogenheter och ansvarsområden slås fast i
fördragen, som ligger till grund för all EU-verksamhet. Där finns
också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa. Alla
EU-ländernas stats- och regeringschefer har enats om fördragen och de
nationella parlamenten har ratificerat dem.
EU har dessutom en rad andra institutioner och interinstitutionella
organ med särskilda uppgifter:
	

 •	

	

 •	


	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Europeiska centralbanken ansvarar för EU:s penningpolitik.
Europeiska utrikestjänsten bistår EU:s utrikesrepresentant
Catherine Ashton. Hon leder rådet (utrikes frågor) och arbetet
med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Dessutom garanterar hon att EU:s yttre åtgärder är
samstämmiga och samordnade.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder det
civila samhället och arbetsmarknadens parter.
Regionkommittén företräder regionala och lokala myndigheter.
Europeiska investeringsbanken finansierar EU:s
investeringsprojekt och bistår småföretag genom Europeiska
investeringsfonden.
Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om
missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ.
Europeiska datatillsynsmannen ser till att personuppgifter
skyddas.

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Publikationsbyrån ger ut information om EU.
EU:s rekryteringsbyrå rekryterar personal till EU:s institutioner
och övriga organ.
Europeiska förvaltningsskolan anordnar utbildning för EU:s
personal inom vissa områden.
Specialiserade byråer och decentraliserade organ sköter vissa
tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

Nedladdningar
	

 •	


Så fungerar Europeiska unionen – Guide till EU:s institutioner

Skicka din fråga
Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna,
presskontakter
Populära länkar
	

 •	

 Så fungerar Europeiska unionen
	

 •	

Diplomatiska beskickningar som är ackrediterade hos EU
	

 •	

 Medlemsländernas ständiga representationer vid EU

* Demokratiproblem, juridik.
Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Migrationsproblem ingår i området för migration och
integration.
Anders Ygeman Inrikesminister. Se området för brott od
Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke. Delar om demokrati.
Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland
annat lagstiftning, polisväsendet, domstols-väsendet,
kriminalvården, migration och asyl.

Om Justitiedepartementet
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Bekämpning av terrorism
	

 ▪	

 Brottmålsärenden
	

 ▪	

 Demokratipolitik
	

 ▪	

 Europadomstolen
	

 ▪	

 Internationellt rättsligt samarbete
	

 ▪	

 Konsumentpolitik
	

 ▪	

 Lagstiftning
	

 ▪	

 Migrations- och asylpolitik
	

 ▪	

 Offentlighetsprincipen
	

 ▪	

 Regelförenkling
	

 ▪	

 Rättsliga och inrikes frågor i EU
	

 ▪	

 Rättsväsendet
Justitiedepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Organisation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Budget för 2015
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kommittéer
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Myndigheter
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Arbetet i EU
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Frågor och svar
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister
	

 ▪	

 Anders Ygeman Inrikesminister

Ansvarsområden. I korthet.
Justitiedepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Budget för 2015
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Justitiedepartementets ansvarsområden
Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för bland annat
polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten samt för migrations- och
asylfrågor. Justitiedepartementet ansvarar vidare för lagstiftningen
inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt,
processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.
	

 	


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
Nationella brottmålsärenden som handläggs på Justitiedepartementet är exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av
brott.
Demokratipolitik
Demokratipolitiken omfattar frågor om val och valdeltagande,
politisk representation och möjligheter till inflytande och delaktighet mellan de allmänna valen. Det rymmer även frågor om
ökad demokratisk medvetenhet och värnandet av demokratin
mot våldsbejakande extremism.
Europadomstolen
Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva upp
till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna
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
exempelvis utlämning för brott och överförande av straffverkställighet.
Konsumentpolitik
Frågor som rör konsumentskydd, som lagstiftning och hur
lagstiftningen efterlevs.
Lagstiftning
Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt,
straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik
samt återvändande och stöd för återvandring.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och
kommunernas verksamhet.
Regelförenkling
Regelförenkling inom det civilrättsliga området, särskilt i fråga
om associationsrätt, redovisning och revision, berör det stora
flertalet företag.
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, migrations- och asylfrågor, straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor.
Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård,
brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.

Uppdaterad 13 juni 2014

Ansvarsområden. Justitiedepartementet
Bekämpning av terrorism
Bekämpning av terrorism
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Bekämpning av terrorism
Har inte undermenyer
Strategi för att möta hotet från terrorismen
EU:s arbete för bekämpande av terrorism

Bekämpning 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
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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.

Ansvarigt departement
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 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi
mot terrorism
	

 	

2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll
Externa länkar
	

 	

Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens
webbplats
Uppdaterad 4 oktober 2014

Brottmålsärenden
Brottmålsärenden
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Abolition
Har inte undermenyer
Förordnande av domstol
Har inte undermenyer
Ingripande mot svenskt fartyg
Har inte undermenyer
Nåd i brottmål
Har inte undermenyer
Omvandling av fängelse på livstid
Har inte undermenyer
Särskild utlänningskontroll
Har inte undermenyer
Utlandsdömda
Har inte undermenyer
Utvisning på grund av brott
Har inte undermenyer
Åtalstillstånd

Brottmålsärenden
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:
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▪	
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▪	

▪	

▪	
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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

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Uppdaterad 3 oktober 2014

Demokratipolitik
Demokratipolitik
	

 	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Har inte undermenyer
Mål och budget för demokratipolitiken 2015
Val och valdeltagande
Politisk representation
Inflytande, insyn och delaktighet mellan valen
Ökad demokratisk medvetenhet
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Demokratipolitik
Demokratipolitiken omfattar frågor om val och valdeltagande, politisk
representation och möjligheter till inflytande och delaktighet mellan de
allmänna valen. Det rymmer även frågor om ökad demokratisk
medvetenhet och värnandet av demokratin mot våldsbejakande
extremism.
Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks och de mänskliga rättigheterna
respekteras.
En levande demokrati innebär att makten ska utgå från människorna
och att var och en ska ha makt över de beslut som rör den egna
vardagen och känna förtroende för fattade beslut som rör den enskilde
individen. De mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom
Sveriges internationella åtaganden, ska vara respekterade på alla
nivåer i samhället.

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan den enskildes möjligheter till
inflytande och respekten för de mänskliga rättigheterna. Respekten för
dessa grundläggande fri- och rättigheter är en förutsättning för att var
och en ska kunna få inblick i politiska processer, uttrycka sin åsikt,
bilda opinion och utkräva ansvar. Att makten utövas på ett rättvist sätt
och med respekt för den enskildes mänskliga rättigheter är också en
förutsättning för att det ska finnas förtroende för de demokratiska
institutionerna. Samtidigt stärks och förankras de mänskliga rättigheterna i ett samhälle med ett brett deltagande och ett aktivt samhällsengagemang.
	

 ▪	


Läs mer om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats för
mänskliga rättigheter

I skrivelsen En politik för en levande demokrati (skr. 2013/14:61)
redovisas inriktningen för demokratipolitiken och de främsta demokratutmaningarna som samhället står inför på sikt.
Arbetet med att infria demokratipolitikens målsättning med att förstärka individens möjligheter till inflytande har fem inriktningar:
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 ▪	
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Ett högt och mer jämlikt valdeltagande
Ett breddat och jämlikt deltagande i de folkvalda
församlingarna
Stärka möjligheter till inflytande, insyn, delaktighet mellan
valen
En ökad demokratisk medvetenhet
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nytt informationsmaterial om demokratipolitik
Det finns en broschyr som beskriver demokratipolitiken i Sverige och

som baseras på skrivelsen "En politik för en levande demokrati". Den
kan användas för att inspirera och stimulera till diskussion om
demokratins framtid i Sverige och Europa.

Europadomstolen
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Informationsmaterial: En politik för en levande demokrati.
Kortversion av regeringens skrivelse om demokratipolitik

Utredning om demokratisk delaktighet och inflytande.
Regeringen tillsatte 17 juli 2014 en utredning om demokratisk
delaktighet och inflytande. Utredningen är den största på
demokratiområdet på över 10 år. Utredningens huvudsakliga uppdrag
är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan
valen.
	

 ▪	

	

 ▪	


Dir. 2014:111: Demokratisk delaktighet och inflytande över det
politiska beslutsfattandet
Demokratiutredningens webbplats

Ansvarigt statsråd
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 Alice Bah Kuhnke
Relaterat
	

 	

Skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
	

 	

Informationsmaterial: Policy for a living democracy. English
summary of the Government communication on democracy
policy 2013/14:61
Uppdaterad 27 oktober 2014

Lag och rätt
	

	

	

	

	


	

 	

	

 	


Lagstiftning
Rättsväsendet
Bekämpning av terrorism
Brottmålsärenden
Har inte undermenyer
Europeisk e-juridikportal (e-Justice)
Har inte undermenyer
Europadomstolen
Internationellt rättsligt samarbete

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 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.

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.

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.

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.

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.

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
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Europadomstolens webbplats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Relaterat
	

 	

Pressmeddelande: Helena Jäderblom utsedd till domare i
Europadomstolen
	

 	

Pressmeddelande: En effektivare Europadomstol
Externa länkar
	

 	

Europadomstolens webbplats
	

 	

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Uppdaterad 31 mars 2014

Internationellt rättsligt samarbete

Internationellt rättsligt samarbete

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

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


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
Nordisk arresteringsorder
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.
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 internationell rättslig hjälp i brottmål,
	

 ▪	

 utlämning för brott,
	

 ▪	

 överförande av straffverkställighet,
	

 ▪	

 internationellt samarbete som rör lagföring för brott,
	

 ▪	

 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 departement
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 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Informationsmaterial: Internationellt rättsligt samarbete Centralmyndighetens roll

Konsumentpolitik
Konsumentpolitik
	

 	

	

 	


Externa länkar
	

 	

Internationellt rättsligt samarbete, på engelska
	

 	

Domstolsverkets handböcker
	

 	

Kronofogdemyndighetens handböcker, t ex om internationell
verkställighet
	

 	

Lagrummet
	

 	

Åklagarmyndighetens handböcker
Uppdaterad 3 oktober 2014

	

 	


Har inte undermenyer
Konsumentpolitiska initiativ
Har inte undermenyer
Mål och budget för konsumentpolitiken 2015
Har inte undermenyer
Vart kan konsumenten vända sig?

Konsumentpolitik
Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och
möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl
fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs
information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig.
Möjligheter till enkel tvistlösning är också en viktig fråga. För den
enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd
även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor eller
inköp via internet.
Ett antal myndigheter har i uppdrag att verkställa regeringens konsumentpolitik:
	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Marknadsdomstolen samt
Resegarantinämnden.

Myndigheternas roll är bland annat att kontrollera att lagstiftningen
efterlevs och att informera om det konsumentskydd som finns. Konsumentfrågor hanteras även av bland annat Finansinspektionen, Postoch Telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.
Miljömärkningarna Svanen och EU Ecolabel
En annan aktör inom konsumentpolitiken är det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB som på regeringens uppdrag bland annat driver
miljömärkningarna Svanen och miljömärket EU Ecolabel i Sverige.
Statligt stöd till frivilligorganisationer
Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade frågor. Det statliga stödet
till organisationer på konsumentområdet är sedan 1 januari 2008
reglerat i en förordning, som administreras av Konsumentverket.
Konsumentvägledning m.m.
De kommunala konsumentvägledarna utgör en viktig länk mellan
myndigheter och enskilda konsumenter. De kommunala budget- och
skuldrådgivarna är andra viktiga aktörer, liksom de branschfinansierade rådgivningsbyråerna.
Internationellt arbete med konsumentfrågor
För den enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor
eller när man köper varor via internet. Regeringen arbetar därför för ett
högt konsumentskydd internationellt, framför allt inom Europeiska
Unionen. Ett internationellt samarbete om konsumentfrågor finns även
inom Nordiska ministerrådet samt OECD.
Konsumentskyddet inom EU
Inom EU-gemenskapen finns i dag en grundläggande lagstiftning för

konsumentskydd och ett samarbete mellan nationella
tillsynsmyndigheter kring gränsöverskridande överträdelser av
konsumentskyddslagstiftningen.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Dir. 2013:95 Konsumentskydd vid telefonförsäljning
	

 	

Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU
	

 	

Dir. 2013:23 Hantering av konsumenttvister utanför domstol
	

 	

Ds 2012:58 EU-miljömärket
	

 	

Dir. 2012:98 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
	

 	

SOU 2012:43 Konsumenten i centrum - ett framtida
konsumentstöd
Externa länkar
	

 	

Konsumentverket: Beställ eller ladda ner Konsumentrapporten
2014
Uppdaterad 10 oktober 2014

Lagstiftning
Lagstiftning
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Allmän ordning och säkerhet
Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Familjerätt
Fastighetsrätt
Har inte undermenyer
Förmögenhetsrätt
Grundlagarna
Har inte undermenyer
Personuppgiftslagen
Har inte undermenyer
Regelförenkling på Justitiedepartementet
Straffrätt
Har inte undermenyer
Transporträtt
Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt

Lagstiftning
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.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Lagstiftning i EU
	

 	

Läs mer om lagstiftningsprocessen
	

 	

Lagar i Svensk författningssamling, SFS
Externa länkar
	

 	

Regeringskansliets rättsdatabaser
	

 	

Webbplatsen lagrummet.se
	

 	

Riksdagen
Uppdaterad 6 oktober 2014

Migrations- och asylpolitik
Migrations- och asylpolitik
	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	


Har inte undermenyer
Budget för migrationspolitiken 2015
Asyl
Migration
Internationellt samarbete inom migration och asyl
Har inte undermenyer
Viseringsfrågor
Har inte undermenyer
Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik

Migrations- och asylpolitik
Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik,
återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration
och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå
kring dessa frågor.
Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande.
Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly
undan förföljelse, medan andra flyttar av ekonomiska och sociala skäl.
Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land.
Det kan också handla om att söka sig till ett annat land i hopp om
bättre framtidsutsikter. Migration har ofta stor betydelse för
utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer.
Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som
inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten,

underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd
arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella
samarbetet.
Sverige ska ta sin del av ansvaret för det internationella skyddet av
flyktingar. En viktig del av det ansvaret är att, genom vidarebosättning
i Sverige, i samarbete med UNHCR bereda skydd för flyktingar och
andra skyddsbehövande som inte har tillgång till någon annan varaktig
lösning. Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad
för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten att söka asyl
ska värnas, och utvecklingen i Europa mot mer stängda gränser ska
motverkas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar
för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av
kvotflyktingar i andra länder. Ett av regeringens huvudmål på
migrationsområdet är gemensamma regler på asylområdet för länderna
inom EU. Alla EU:s medlemsländer måste dela på ansvaret för att
erbjuda skydd för flyktingar. Om Sverige får ta en oproportionerligt
stor del av ansvaret för flyktingsituationer i vår omvärld i förhållande
till jämförbara länder reser det på sikt frågor kring hållbarheten i vårt
asylsystem.
Sverige har ett effektivt och flexibelt system för
arbetskraftsinvandring. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring
trädde i kraft den 15 december 2008 och syftar till att underlätta
rekryteringen av arbetskraft från tredjeland. En arbetsgivare som inte
kan fylla sitt behov av arbetskraft med arbetstagare från EU/EES eller
Schweiz får anställa en tredjelandsmedborgare om det kan säkerställas
att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd motsvarar vad
som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.
	

 ▪	


Läs mer om arbetskraftsinvandring

EU-samarbetet
En stor del av det politiska arbetet på asyl- och migrationsområdet sker
inom EU-samarbetet. EU:s ministrar med ansvar för asyl- och
migrationsfrågor träffas regelbundet i Rådet för rättsliga och inrikes
frågor, det så kallade RIF-rådet. Rådet sammanträder vanligtvis två till
fyra gånger per halvår.

Migrationsverkets beslut i asyl- och medborgarskapsärenden kan
överklagas till någon av de fyra migrationsdomstolarna, det vill säga
förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg Malmö och Luleå.
Överprövning av migrationsdomstolarnas beslut sker i en tredje
instans, en Migrationsöverdomstol, som utgörs av Kammarrätten i
Stockholm.

	

 ▪	

 Läs mer om regeringens arbete i RIF-rådet
Med Amsterdamfördraget från 1999 blev asyl- och migrationsfrågorna
en del av gemenskapsrätten. Genom Haagprogrammet från 2004
beslutade medlemsländerna att utveckla ett gemensamt asylsystem. I
Stockholmsprogrammet som antogs i december 2009 anges att ett
gemensamt asylförfarande ska upprättas senast 2012. Målen är dels att
en högre gemensam skyddsnivå och ett mer likvärdigt skydd i hela EU
ska uppnås, dels att ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer ska
säkerställas. Förhandlingarna om ändringar i rättsakterna mellan rådet
och Europaparlamentet avslutades i juni 2013. Det är viktigt att den
gemensamma lagstiftningen genomförs och tillämpas på ett korrekt
sätt i alla medlemsstater. Samtliga omarbetade rättsakter ska vara
genomförda i nationell rätt senast i mitten av 2015.

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

	

 ▪	

 Läs mer om gemensamt europeiskt asylsystem
Migrationsfrågan har under senare år fått en mer framträdande roll i
EU:s externa relationer. EU hjälper bland annat till, i partnerskap med
tredje länder, att bygga upp institutioner, lagstiftning och annan
kapacitet för att hantera migrationen i ursprungs- och transitländerna.
Fakta
Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning.
Migrationsverket har ansvar för invandrings-, flykting-, återvandringsoch medborgarskapsfrågor.

Relaterat
	

 	

Skr. 2013/14:73 Migration och asylpolitik
	

 	

Informationsmaterial: Faktablad om migrationspolitik
	

 	

Information om viseringar (visum)
Externa länkar
	

 	

Migrationsverkets webbplats
	

 	

Delegationen för migrationsstudiers webbplats
Uppdaterad 17 oktober 2014

Offentlighetsprincipen

	

 ▪	


Offentlighetsprincipen

	

 ▪	


	

 	


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.

	

 	


Har inte undermenyer
Offentlighets- och sekretesslagen
Har inte undermenyer
Sekretessprövning

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas
verksamhet.

Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som
betecknas som allmänna handlingar.
En del allmänna handlingar är hemliga.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

Vilka handlingar får hållas hemliga?
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de
skyddar följande intressen:

	

 ▪	


	

 ▪	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


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:

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.

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
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

Regelförenkling
Lagstiftning
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	

	

 	


Uppdaterad 30 oktober 2014
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Allmän ordning och säkerhet
Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Familjerätt
Fastighetsrätt
Har inte undermenyer
Förmögenhetsrätt
Grundlagarna
Har inte undermenyer
Personuppgiftslagen
Har inte undermenyer
Regelförenkling på Justitiedepartementet
Straffrätt
Har inte undermenyer
Transporträtt
Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt

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.

Rättsliga och inrikes frågor i EU

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

	

 	


Relaterat
	

 	

Skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för
företag

	

 	


Uppdaterad 30 oktober 2014

Så fungerar rådsarbetet
	

 	

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Om rådet för allmänna frågor
Har inte undermenyer
Om rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Har inte undermenyer
Om rådet för jordbruk och fiske
Har inte undermenyer
Om konkurrenskraftsrådet
Har inte undermenyer
Om miljörådet
Har inte undermenyer
Om rådet för rättsliga och inrikes frågor
Har inte undermenyer
Om rådet för sysselsättning, socialpolitik, vård..
Har inte undermenyer
Om rådet för transport, telekommunikation och ener
Har inte undermenyer
Om rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
Har inte undermenyer
Om rådet för utrikesfrågor
Har inte undermenyer
Om Coreper - de ständiga representanternas kommitt
Har inte undermenyer
Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspoli
Har inte undermenyer
Om arbetsgrupper och kommittéer

Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, sammanträder cirka
tre gånger per halvår. Mötet är uppdelat i två delar - justitiefrågor samt

inrikesfrågor. Medlemsländerna företräds i regel av sina
justitieministrar och inrikes- eller migrationsminstrar.

Rättsväsendet

Under rättsliga frågor behandlas bland annat:

Rättsväsendet

	

 ▪	

 straffrättsligt samarbete,
	

 ▪	

 materiell straffrätt,
	

 ▪	

 civilrättsliga frågor
	

 ▪	

 och externa relationer rörande rättsligt samarbete.
Under inrikes frågor behandlas bland annat:

	

 	

	

 	


	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


polissamarbete och samarbete mot terrorism,
Europolfrågor,
asyl, migration och gränskontroll
samt Schengensamarbete.

	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

	

 	


Aktuella rådsmöten

	

 	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Hantering av migrationsflöden samt utländska stridanden
diskuterades i Luxemburg 13 oktober 2014
Utländska stridande på rådsmöte i Luxemburg 6 oktober 2014
Framtidens rättspolitik och migrationssituationen vid
Medelhavet diskuterades 6 juni 2014
Visa alla

Relaterat
	

 	

Så fungerar rådsarbetet
Uppdaterad 1 oktober 2014

	

 	

	

 	

	

 	


Rättspolitiska initiativ
Har inte undermenyer
Budget för rättsväsendet 2015
Har inte undermenyer
Brottsförebyggande frågor
Polis
Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
Åklagare
Har inte undermenyer
Rättsmedicin
Har inte undermenyer
Domstol
Har inte undermenyer
Kriminalvård
Har inte undermenyer
Brottsoffer
Har inte undermenyer
Rättsväsendets informationsförsörjning
Har inte undermenyer
Myndigheter inom rättsväsendet

Rättsväsendet
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.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
Morgan Johansson
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Relaterat
	

 	

Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion

	

 	


Externa länkar
	

 	

Brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar (Brå)

Kontakta Morgan Johansson

Uppdaterad 3 oktober 2014

Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Morgan Johansson
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Morgan Johansson
*
Statsministern förordnar statsrådet Morgan Johansson att fr.o.m. denna
dag i statsministerns ställe föredra förvaltningsärenden som gäller
framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras i
Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Detta gäller dock inte sådana allmänna handlingar som avses i l §
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
*
Statsministern förordnar statsrådet Morgan Johansson att fr.o m denna
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra förvaltnings- och lagstiftningsärenden som gäller svenskt medborgarskap,
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Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Alice Bah Kuhnke
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som gäller medborgarnas inflytande och delaktighet i
samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat
departement samt demokrati och allmänna val, i den mån sådana
frågor inte hör till något annat departement.
Statsministern beslutar vidare att Valmyndigheten SKB höra till
statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.

Alice Bah Kuhnke

Ansvarsområden
Statsministern har den 14 oktober beslutat om fördelningen av ansvarsområden mellan statsråden. Kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke ansvarar för
kultur- och mediefrågor medan idrottsfrågorna flyttar till
Socialdepartementet. Hon ansvarar också för demokratipolitiken som i dag handläggs i Justitiedepartementet
samt frågor om diskriminering, de nationella minoriteterna och mänskliga rättigheter nationellt som handläggs
av Arbetsmarknadsdepartementet.
Statsråd Alice Bah Kuhnke ansvarar även för frågor om
trossamfund och begravningsverksamheten, Sametinget
och frågorna om politiken för det civila samhället. Dessa
frågor handläggs idag av Socialdepartementet, Landsbygdsdepartementet samt Utbildningsdepartementet.
Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Kulturdepartementet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14
oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket
innebär att Alice Bah Kuhnke föredrar de ärenden som är
kopplade till hennes portfölj, men som fram till den 1
januari 2015 handläggs av andra departement än Kulturdepartementet.
Vad är ett § 5-förordnande?
Ett § 5-förordnande är ett förordnande enligt 7 kap. 5 §
regeringsformen som innebär att statsministern beslutar
att ett ärende som hör till ett visst departement ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen. Denna
ordning gäller fram till årsskiftet, då frågorna formellt
flyttar över till det departement där det ansvariga
statsrådet sitter.
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Utgiftsområde 1: Rikets styrelse (pdf 667 kB)

▪

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 1012 kB)
Hit delar om juridik od. Delar om brott, polis och
kriminalvård od ingår i området för sådant.

* Försvar.
Politik för en försvarsminister.

Försvarsdepartementet
Försvarsminister (dep-chef)
Peter Hultqvist

Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som
regeringen och riksdagen bestämt för försvars-politiken, för
skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot
svåra påfrestningar på samhället i fred.
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Peter Hultqvist Försvarsminister

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.

Ansvarsområden. I korthet.
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Försvarsdepartementets ansvarsområden

	

 	


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.

	

 	


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.

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
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


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 säkerhets- och försvarspolitiken, GSFP, som stipulerar försvarssamarbetet mellan EUländerna.
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.
Relaterat
	

 	

Försvar, skydd och säkerhet
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Försvar, skydd och säkerhet

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

Försvar, skydd och säkerhet
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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.
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 Militära försvaret
	

 ▪	

 Fredsfrämjande insatser

Europas försvarspolitik
Nordiskt samarbete

Säkerhet
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer.
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 Informationsmaterial, 30 oktober 2014
CV - Jan Salestrand
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 Rapporter, 30 oktober 2014
CV for Jan Salestrand (English)
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 Rapporter, 29 oktober 2014
Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet,
suveränitet
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 Alla publikationer
Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera
allvarliga olyckor och kriser.
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens
och morgondagens hotbild.
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktningsproposition för riksdagen.
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Krisberedskapsarbetet i EU
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Krisberedskap
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.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Uppdaterad 29 oktober 2014
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* Klimat och klimatpolitik
Politik för en miljöminister.

Miljödepartementet
Klimat- och miljöminister (tillika vice statsminister)
(dep-chef)
Åsa Romson

Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimat-politik,
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt
forskning och miljöövervakning.
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 Ibrahim Baylan Energiminister

Ansvarsområden. I korthet.
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är grundläggande för människans
livsvillkor. Skogarna, kusterna, vattendragen och våtmarkerna
är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling.
Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Friluftsliv
En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är centralt för människors möjligheter
till friluftsliv.
Hav och vatten
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar,
oljeutsläpp, överfiske.
Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i
balans till våra barn och barnbarn.
Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra farligaste kemikalierna ska försvinna från marknaden.
Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt klimatsamarbete.
Kretslopp och avfall
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges
16 miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och avfallsmarknad, en miljöorienterad produktpolitik samt samordning av olika myndigheters insatser är viktiga beståndsdelar.
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss kunskaper
om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen ska lösas och om
åtgärder resulterar i förbättringar.

	

 	


	

 	


	

 	


Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken.
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöproblemen känner inte nationsgränser. Därför arbetar
Sverige aktivt med miljösamarbeten inom EU, regionalt,
globalt och med enskilda länder.
Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning.
Sveriges miljömål
Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen
för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Uppdaterad 23 oktober 2014
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är vår tids stora miljöutmaning tillsammans med
klimatfrågan. Naturvården har under de senaste decennierna bytt fokus
från att bilda naturreservat och andra typer av skydd, till att bevarandet
av den biologiska mångfalden ska vara en naturlig komponent inom
alla sektorer som nyttjar mark och vatten.
Ekosystemtjänsterna är livsviktiga
Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden.
Mångfalden utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga
för mänsklighetens existens, som skogens produkter, livsmedel,
vattenrening, upprätthållandet av luftens syrehalt och jordens bördighet. Även möjligheterna för människor att vistas i naturen och uppleva
växter och djur, plocka bär och svamp är ekosystemtjänster. Riksdagen
antog i juni 2014 en svensk strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
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Nationellt arbete med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster

Bevarande av svensk natur utifrån internationella mål
Vid FN-toppmötet om biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan,
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 viktiga ekosystemtjänster.
	

 ▪	

	

 ▪	


Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Internationellt arbete för biologisk mångfald

Mål för arbetet med biologisk mångfald
Arbetet för att nå de svenska så kallade miljökvalitetsmålen bidrar till
att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Sju av
miljökvalitetsmålen är nästan helt inriktade på biologisk mångfald: Ett
rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Levande
skogar, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.
Regeringen har fastställt 10 etappmål för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Etappmålen är övergripande och bidrar till att nå
flera av miljökvalitetsmålen.
	

 ▪	

	

 ▪	


Etappmål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Informationsmaterial: Etappmålen bidrar till flera
miljökvalitetsmål
	

 ▪	

 Mer om miljökvalitetsmålen
De svenska etappmålen svarar mot viktiga behov som har identifierats
inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och i EU-

strategin för biologisk mångfald som antogs 2011. Naturvårdsverket
har i uppgift att samordna uppföljningen av etappmålen för biologisk
mångfald, i samråd med berörda myndigheter.
Ansvarigt departement Miljödepartementet
Externa länkar
	

 	

Mer om biologisk mångfald på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Mer om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen
Uppdaterad 25 september 2014
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Fossiloberoende fordonsflotta
Har inte undermenyer
Internationellt
Har inte undermenyer
Remisser

Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder
kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om

det statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i
omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.
Propositionen innehåller även ett antal andra aviseringar så som
förstärkt stöd till solceller och skattereduktion för mikroproducenter av
förnybar el.
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande
budgetpropositionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av
investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med
moderna läromiljöer.
- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad
arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	

 ▪	

 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
Näringsdepartementet, Miljödepartementet,
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av
Vattenfall
Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och
innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av
Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett

helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra
bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel
förnybar energi.

Hav och vatten

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

	

 	

	

 	


Alla notiser
Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Elsäkerhetsverket
	

 ▪	

 Energimarknadsinspektionen
	

 ▪	

 Energimyndigheten
	

 ▪	

 Svenska kraftnät
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

Havs- och vattenmiljö

	

 	

	

 	


Nationell havspolitik
Har inte undermenyer
EU-politik för hav och vatten
Internationell havspolitik
Remisser

Havs- och vattenmiljö
Allt vatten hänger ihop. Vattenkvaliteten på land påverkar havets
miljötillstånd. En stor del av arbetet sker dessutom i samarbete med
övriga länder i Östersjöregionen och inom EU.
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.
	

 ▪	


Havs- och vattenmyndighetens webbplats

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".
	

 ▪	


Om miljömålen för hav och vatten på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats

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 på Havs- och vattenmyndighetens
webbplats

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. Till exempel ska
åtgärdsprogram för att kunna uppnå god miljöstatus för de svenska
haven finnas på plats år 2015. Samverkan med de regionala
havskonventionerna är mycket viktigt i detta arbete.
	

 ▪	


Om havsmiljödirektivet på Havs- och vattenmyndighetens
webbplats

Ansvarigt departement Miljödepartementet
Relaterat
	

 	

Mer om regeringens arbete med en maritim strategi
	

 	

EU:s strategi för Östersjöregionen
Externa länkar
	

 	

Havs- och vattenmyndigheten
	

 	

Naturvårdsverkets information om vatten
	

 	

Om badvatten på Badplatsens webbplats
Uppdaterad 25 september 2014
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Historik och bakgrund

Hållbar utveckling
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 var om hållbar utveckling extra aktuellt både nationellt
och 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.

Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Utrikesdepartementet
Relaterat
	

 	

Skr 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling
av svensk strategi för hållbar utveckling
	

 	

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)
Uppdaterad 15 september 2014
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Nationell kemikaliepolitik
Kemikaliepolitik inom EU
Internationell kemikaliepolitik
Remisser

Kemikalier
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 hälsooch 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.
I november 2013 presenterade regeringen proposition 2013/14:39 På
väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken.
Propositionen utgör en strategi för hur miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
ska nås.
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.
	

 ▪	


Om propositionen På väg mot en giftfri vardag - plattform för
kemikaliepolitiken

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.

Klimat

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.
Ansvarigt departement Miljödepartementet
Ladda ner
	

 	

Regeringsbeslut: Etappmål för farliga ämnen (pdf 237 kB)
Externa länkar
	

 	

Kemikalieinspektionens webbplats
	

 	

Om miljömålet Giftfri miljö på Miljömål.se
Uppdaterad 3 februari 2014
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Nationellt klimatarbete
EU:s klimatarbete
Internationellt klimatarbete
Klimatforskning
Remisser

Klimat
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:
	

 ▪	

	

 ▪	


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.

Kretslopp och avfall

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.

Kretslopp och avfall

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.

	

 	


Ansvarigt departement Miljödepartementet
Externa länkar
	

 	

Om klimatförändringar på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Om klimatförändringar SMHI:s webbplats
	

 	

Om miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan på
Miljömål.se
	

 	

SMHI och FN:s klimatpanel IPCC
Uppdaterad 11 april 2014
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Kretslopp och avfall
Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16
miljökvalitetsmål. Den 28 augusti presenterade regeringen en rad
beslut på avfallsområdet för att återanvändningen och återvinningen av
material ska öka.
Regeringens paket för hållbara kretslopp 2014
Den 28 augusti 2014 fattade regeringen en rad beslut på avfallsområdet. Syftet är att förenkla för konsumenter att sortera ut sitt avfall.
Besluten rör flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall
samt textilier.
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Beslut om återvinning av elavfall
Beslut om återanvändning och återvinning av textilier
Beslut om insamling och återvinning av förpackningsavfall och
returpapper

Avfall är både en resurs och ett miljöproblem
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.
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.
Nytt uppdrag om hantering av övergivna bilar i naturen
Regeringen gav den 28 augusti 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att se
över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av
uttjänta fordon. Regeringen vill få förslag på hur ett ersättningssystem
för omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas så att
det inte belastar kommuner och staten finansiellt. Uppdraget ska
redovisas i november 2015.
	

 ▪	


Regeringsuppdrag om omhändertagande av övergivna uttjänsta
fordon samt flyttning av fordon i vissa fall

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 har under våren 2014 varit ute på
remiss. Svaren från remissrundan behandlas nu i Regeringskansliet.
Regeringen gav den 31 oktober 2013 ett kompletterande uppdrag till
Naturvårdsverket angående investeringsstöd för hållbar återföring av
fosfor. Uppdraget redovisades i december 2013.
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Uppdrag om hållbar återföring av fosfor
Naturvårdsverkets utredning: Ett steg på vägen mot en hållbar
återföring av fosfor
Naturvårdsverkets redovisning: Förslag till finansiering av
investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

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 de
senaste åren har hon träffat representanter för elektronikavfall- och
återvinningsbranschen samt berörda myndigheter årligen för att
diskutera hur arbetet kan gå framåt.
	

 ▪	


Blogginlägg: Felaktig återvinning av lågenergilampor är farligt
för både människa och natur

Utredning 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.
	

 ▪	

	

 ▪	


Mot ett hållbart samhälle - resurseffektiv avfallshantering,
SOU 2012:46
Redovisning av uppdraget (på Naturvårdsverkets webbplats)

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.
Ansvarigt departement Miljödepartementet
Externa länkar
	

 	

Om kretslopp och avfall på Naturvårdsverkets webbplats
	

 	

Miljömålsportalen
Uppdaterad 22 oktober 2014

Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskning och miljöövervakning
	

 	


Har inte undermenyer
Miljöforskning

Miljöforskning och 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. Sveriges ställning som forskningsnation ska
dessutom stärkas, för att på så sätt stärka den svenska konkurrenskraften och kunskapsförsörjningen.
	

 ▪	


Mer om miljöforskningen

Regeringen föreslår utökad miljöövervakning
Regeringens ambition är att ta krafttag i arbetet med att öka takten
med att nå miljökvalitetsmålen. Det krävs stora satsningar för att det
ska vara möjligt att nå de havs- och vattenrelaterade målen. Miljöövervakning är en grundläggande del av havs- och vattenarbetet. Med
bättre övervakning av tillståndet i miljön ökar möjligheten att i tid
upptäcka risker för hälsa och miljö. Sammantaget föreslår regeringen
ökade satsningar på 75 miljoner kronor år 2015 och 50 miljoner kronor
år 2016 och framåt på utökad och förbättrad miljöövervakning,
framförallt havs- och vattenrelaterad miljöövervakning.

Mer om miljöövervakningen
Miljöövervakningen går hand i hand med miljöforskningen. Den
svenska miljöövervakningen 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.
Miljöövervakningen ska vara anpassad till lagstiftning om miljökvalitetsnormer och inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. En sammanhållen miljöövervakning är viktig eftersom
systemet är komplext med många aktörer på nationell, regional och
lokal nivå. Samordning är nödvändig för att miljöövervakningen ska
fungera som ett heltäckande system och för att ge en väl sammanhållen bild av miljösituationen.
Naturvårdsverket ansvarar för samordning av miljöövervakningen i
Sverige och finansierar ett nationellt miljöövervakningsprogram.
	

 ▪	


Mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats

Ansvarigt departement
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Om regeringens arbete med miljöteknik
Externa länkar
	

 	

Mer om miljökvalitetsmålen på miljömål.se
Uppdaterad 23 oktober 2014

Miljölagstiftning
Miljölagstiftning
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Miljölagstiftning
Miljöbalken
Århuskonventionen
Regeländringar
Remisser

Miljölagstiftning
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.
Ansvarigt departement Miljödepartementet
Relaterat
	

 	

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
Uppdaterad 18 februari 2013

Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljösamarbete i internationella organisationer
	

 	


OECD-granskning av svensk miljöpolitik

Miljösamarbete i internationella organisationer
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. Sveriges senaste
ordförandeskap var 2011-2013. Sverige representeras av utrikesministern.
	

 ▪	

	

 ▪	


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 ministermöte, i december 2013,
kunde ministrarna stryka tre så kallade hot spots från listan över förorenade platser.
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Barentsrådets webbplats
Blogginlägg från ministermötet i december 2013

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
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.
	

 ▪	


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.
	

 ▪	


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. Sverige var senast ordförande under 2013. 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.
	

 ▪	


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.
	

 ▪	


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.
	

 ▪	


UNEP:s webbplats

Uppdaterad 15 april 2014
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Har inte undermenyer
Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
Remisser

Strålskydd och kärnsäkerhet
Till Miljödepartementets ansvarsområde hör kärnsäkerhet och skydd
mot strålning. Departementet ansvarar bland annat för lagstiftningen
på området.

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.
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Om en långsiktig säkerhetsutveckling på SSM:s webbplats

Miljömålet Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning.

Säker strålmiljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen
beslutat om.

Ansvarigt departement Miljödepartementet

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.

Relaterat
	

 	

Kärnkraft
	

 	

Prop. 2009/10:172 Kärnkraften - förutsättningar för
generationsskifte
	

 	

Prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

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.

Externa länkar
	

 	

IAEA
	

 	

NEA
	

 	

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
	

 	

Om miljömålet Säker strålmiljö på miljömål.se
Uppdaterad 5 oktober 2014
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Sveriges miljömål
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Sveriges miljömål
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.
Miljömålens struktur
Riksdagen beslutade år 2010 om målstrukturen för det svenska
miljöarbetet, med ett generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål.
	

 ▪	


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.

Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är
nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
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.
Mer om generationsmålet
Mer om etappmålen
Mer om miljökvalitetsmålen med preciseringar
Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare
miljöarbete
Informationsmaterial: Sveriges miljömålssystem

Vad har gjorts för miljömålen 2010-2014?
I mars 2014 lämnade regeringen skrivelsen "Svenska miljömål visar
vägen!" till riksdagen. Här ges en samlad redovisning av utvecklingen
av miljömålssystemet under åren 2010-2014.
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Skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen!
Informationsblad: Insatser för att nå miljömålen 2010-2014

Två strategier och en miljömålssamordnare
Två strategier med åtgärder för att nå miljömålen har beslutats: en för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt en för giftfri miljö.
Dessutom tillsattes en nationell miljömålssamordnare för att stärka
samverkan med näringslivet.
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Regeringens strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
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Regeringens strategi för en giftfri miljö
Pressmeddelande: Regeringen tillsätter nationell
miljömålssamordnare för näringslivet

Miljömålsberedningen föreslår strategier med etappmål,
styrmedel och åtgärder
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 avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och
kännetecknas av stor osäkerhet.
	

 ▪	


Miljömålsberedningens webbplats

Naturvårdsverket samordnar uppföljningen av
miljökvalitetsmålen
Naturvårdsverket har ett samlat ansvar för miljömålsuppföljningen i
samverkan med övriga berörda myndigheter samt länsstyrelser.
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 uppföljning av miljömålen på miljömål.se

Regeringen gör varje år en egen uppföljning och bedömning av
möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den presenteras i regeringens
budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till

riksdagen i september (i oktober/november ett valår). Uppföljningen
finns under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.
	

 ▪	


Regeringens budgetproposition för kommande år

Miljömålsforum
I Miljömålsforum möts miljöministern och myndighetschefer för
diskussioner kring arbetet med miljömålen. I Miljömålsforum ingår
myndighetschefer från myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet
och en landshövding som representant för den regionala nivån.
	

 ▪	


Mer om Miljömålsforum

Ansvarigt departement Miljödepartementet
Relaterat
	

 	

Sveriges klimat- och energimål till år 2020
Externa länkar
	

 	

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen
Uppdaterad 4 oktober 2014

Åsa Romson
Klimat- och miljöminister, vice statsminister
Miljödepartementet
Åsa Romson
	

 	

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 	

Har inte undermenyer
CV
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Uttalanden
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Statssekreterare
Kontakta Åsa Romson
Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Åsa Romson, via registrator
Mer kontaktinformation
Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos Åsa Romson
Mobiltelefon 072-241 00 42
e-post till Helena Hellström Gefwert, via registrator

Åsa Romson
Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är grundläggande för människans
livsvillkor. Skogarna, kusterna, vattendragen och
våtmarkerna är alla viktiga förutsättningar för livet och
en hållbar utveckling.
Friluftsliv
En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella
organisationers engagemang är centralt för människors
möjligheter till friluftsliv.
Hav och vatten
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö,
föroreningar, oljeutsläpp, överfiske.
Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld
som är i balans till våra barn och barnbarn.
Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av
hälso- och miljöfarliga kemikalier ska minska och för att
de allra farligaste kemikalierna ska försvinna från
marknaden.
Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel
med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och
internationellt klimatsamarbete.

Kretslopp och avfall
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av
Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Regler kring
avfallshantering och avfallsmarknad, en miljöorienterad
produktpolitik samt samordning av olika myndigheters
insatser är viktiga beståndsdelar.
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss
kunskaper om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen
ska lösas och om åtgärder resulterar i förbättringar.
Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i
miljöbalken. Syftet med miljöbalken är att främja en
hållbar utveckling.
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöproblemen känner inte nationsgränser. Därför
arbetar Sverige aktivt med miljösamarbeten inom EU,
regionalt, globalt och med enskilda länder.
Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning.
Sveriges miljömål
Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma
plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.
	

 	


Uppdaterad 23 oktober 2014

Budgeten

▪

	

	

	


Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
(pdf 1,0 MB)
Innehåller delar som också ingår i området för planering
av fysiska miljöer. Det som ingår i regeringens miljöpolitik
är till största delen sådant som bör ingå i planering av
fysiska miljöer.

* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

Anna Johansson
Infrastrukturminister Näringsdepartement

Näringsdepartementet

Anna Johansson

Infrastrukturminister
Anna Johansson

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Anna Johansson
Infrastrukturminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anna Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Elin Tibell
Pressekreterare hos Anna Johansson
Telefon 08-405 47 88
Mobiltelefon 072-531 43 49
e-post till Elin Tibell

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Anna Johansson
*
Statsministern förordnar statsrådet Anna Johansson att fr.o.m. denna
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.

luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet.

1. Förvaltningsärenden
2. Lagstiftningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
Lagstiftningsärenden som gäller
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt
kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

järnvägar, spårvägar och tunnelbana, samt järnvägs-, spårvägs- och
tunnelbanetrafik,

bidrag till kollektivtrafik,

vägar och vägtrafik,

upphandling av persontrafik,

vägavgifter,

överlastavgift,

sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot
vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg,
skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning,
statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av
sjömän,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

Världssjöfartsuniversitetet,

utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
lagstiftning av civillags natur i transporträttsiiga frågor liksom lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anna Johanssons
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Anna Johansson
Ansvarsområden

Trafikverket,

Anna Johansson är infrastrukturminiser och ansvarar för
transport- och infrastrukturfrågor.

Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Ariandabanan Inirastrueture AB,
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,

	

	

	

	

	


Transportpolitik
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet.
I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt
transport- och infrastrukturforskning.

Från näringsdepartementet

Transporter och infrastruktur
Transportpolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för transportpolitik
	

 	

Har inte undermenyer
De transportpolitiska målen
	

 	

Så planerar vi infrastrukturen
	

 	

Har inte undermenyer
Trafikslag
	

 	

Internationellt
	

 	

Har inte undermenyer
Remisser
Ansvarigt statsråd Anna Johansson Infrastrukturminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Transportpolitik
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för transportpolitiken 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 49,7 miljarder
kronor för området transportpolitik. Regeringen föreslår bland annat
ett förstärkt underhåll av järnvägen och en investering om 500 miljoner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer under
perioden 2015-2018.
	

 ▪	

 Budget för transportpolitik
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Näringsdepartementet, 9 oktober 2014
Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk
Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s transportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid rådsmötet.
	

 ▪	

 Artikel: Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk
Alla notiser
Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för transportpolitik
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Trafikanalys
	

 ▪	

 Trafikverket
	

 ▪	

 Transportstyrelsen
	

 ▪	

 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Affärsverk
	

 ▪	

 LFV - Luftfartsverket
	

 ▪	

 Sjöfartsverket
Företag med statligt ägande
	

 ▪	

 Arlanda Infrastructure AB
	

 ▪	

 AB Svensk Bilprovning
	

 ▪	

 SAS
	

 ▪	

 SJ AB
	

 ▪	

 Svedab
	

 ▪	

 Swedavia AB
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet
(Post bör ingå i transporter)

Budgeten

▪
	


Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2
MB)
Politiken för informationssamhället ingår dock i området för kultur.

* Planering av fysiska miljöer.
Politik för en plan- och byggminister.

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister Näringsdepartementet
Mehmet Kaplan
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan
Mobiltelefon 070-208 94 43

Mehmet Kaplan
Ansvarsområden
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor
som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om
urban utveckling som i dag hanteras av
Arbetsmarknadsdepartementet.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden

Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och
postkommunikation.

Förvaltningsärenden som gäller

	

	

	

	

	


I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor
od, och det gäller då planeringsperspektivet. Områdena
visas också i området för hushåll där det gäller drift av
bostäder od, dvs användarperspektivet. Områdena visas
också i området för näringar, där det gäller byggnadsarbeten och tillverkning av 	

byggprodukter.

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

	

	

	


Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där
det gäller användningen av it m m och i området för
näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement.
2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

Från socialdepartementet

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

Boende och byggande

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

Boende och byggande
Så fungerar det

planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

färdigställandeskydd.

Ansvarigt departement
Socialdepartementet

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Swedesurvey Aktiebolag.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller
stadsmiljöavtal.

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområden behöver
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015
Alla notiser
Senaste publikationer
	

 ▪	

 Promemoria, 20 oktober 2014
Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag, 12 september 2014
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett
livscykelperspektiv

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Departementsserien (Ds), 11 september 2014
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
Regeringsuppdrag, 10 september 2014
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens
bestämmelser om riksintressen
Skrivelse, 10 september 2014
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i
avfolkningsorter
Alla publikationer

Budgeten

▪

	

 	


▪
	

	

	


Utgiftsområde 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik (pdf 792 kB)
På området här ingår delar som gäller samhällets
planeringar av fysiska miljöer.Verksamheter som
gäller hushållens verksamheter o d ingår i området
“Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi “

Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för
fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader
och näringar.

▪

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
(pdf 1,0 MB)

	

	

	


Översiktlig planering bör ske i detta område. Praktiskt
naturvårdsarbete ingår i området för landsbygdsverksamheter.

	

	

	

	

	


Innehåller delar som också ingår i området för
Miljöpolitik. Det som ingår i regeringens miljöpolitik är
till största delen sådant som vanligen ingår i planering av
fysiska miljöer och som en klimatpolitiker inte har
kompetens för.

* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.

Näringsdepartementet
Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet ska läggas ner och landsbygdsproblemen läggas in i näringsdepartementet. Oklart
hur det kommer att göras.

Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor
som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring,
samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.

Om Landsbygdsdepartementet
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
Landsbygdsdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Organisation
	

 ▪	

 Budget
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kommittéer
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Myndigheter
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Arbetet i EU
	

 ▪	

 Remisser och remissvar
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

 Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

Ansvarsområden. I korthet.
Landsbygdsdepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Ansvarsområden
Landsbygdsdepartementet är en del av Regeringskansliet.
Departementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågor och därmed ett
brett verksamhetsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling,
jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring,
samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård
samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.
	

 	

	

 	

	

 	


Bioenergi från jord- och skogsbruket
Djur
Ekologisk produktion och konsumtion

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


Fiske
Internationellt samarbete
Internationellt samarbete inom de gröna näringarna.
Jakt och viltvård
Jordbruk
Landsbygd
Livsmedel
Naturresurser och miljö
Rennäring
Samer - samepolitik
Skogsbruk
Utbildning och forskning
Inom de gröna näringarna.

Uppdaterad 6 oktober 2014

Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister
Landsbygdsminister Landsbygdsdepartementet
Sven-Erik Bucht
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
e-post till Sven-Erik Bucht, via registrator
Mer kontaktinformation
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 11 88
Mobiltelefon 072-551 41 16
e-post till Ingela Nilsson via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Sven-Erik Bucht
*
Statsministern förordnar statsrådet Sven-Erik Bucht att fr.o.m. denna
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.
l Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement, samt samordning av sådana ärenden,
kommersiell service i gles- och landsbygder,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor rörande
regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement.

Från näringsdepartementet

Regional tillväxt

regionalfondsprogram. Den nationella strategin för regional tillväxt
och attraktionskraft lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.

Regional tillväxt
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för regional tillväxt
	

 	

Har inte undermenyer
Om regional tillväxt
	

 	

Har inte undermenyer
Nationell strategi
	

 	

Regionala utvecklingsstrategier
	

 	

EU:s sammanhållningspolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Kommersiell service
	

 	

Har inte undermenyer
Regionala kompetensplattformar
	

 	

Har inte undermenyer
Jämställd regional tillväxt
	

 	

Nationellt forum
	

 	

Har inte undermenyer
Förordningar och lagar
	

 	

Har inte undermenyer
Internationellt

Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet,
Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2014
67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en
strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges
medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska
användas de kommande sju åren.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i
hela landet

Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för regional tillväxt
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter och regionala aktörer
	

 ▪	

 Tillväxtanalys
	

 ▪	

 Tillväxtverket
	

 ▪	

 Länsstyrelserna
	

Strukturfondsbloggen

Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges
utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska
tas tillvara. Området omfattar regionala utvecklingsstrategier,
regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för regional tillväxt 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,7 miljarder
kronor för området regional tillväxt. En modern och aktiv regional
tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar,
såväl i städer som på landsbygden.
	

 ▪	

 Budget för regional tillväxt
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Alla notiser

Budgeten

▪

	

	

	


Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för
fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader
och näringar.

▪
	

	

	


Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
(pdf 1,0 MB)
Översiktlig planering bör ske i området för fysisk planering
av miljöer. Praktiskt naturvårdsarbete ingår i området för
landsbygdsverksamheter.

▪

Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd
och livsmedel (pdf 1,5 MB)

* Bistånd.
Politik för en biståndsminister.

Utrikesdepartementet
Biståndsminister
Isabella Lövin

Isabella Lövin
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Isabella Lövin
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Isabella Lövin, via registrator
Catarina Axelsson
T.f presskontakt hos Isabella Lövin
Mobiltelefon 070-810 4795
e-post till Catarina Axelsson

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Isabella Lovin
*
Statsministern förordnar statsrådet Isabella Lovin att fr.o.m. denna dag
i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra följande ärenden.
Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global
utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,

Från utrikesdepartementet:

Bistånd och utveckling
Bistånd och utveckling
	

 	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör .ill
något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter
av Världsbankens agerande.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Isabella Lovins
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Svenska institutet i Alexandria,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afiikainstitutet,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet.

	

 	


Har inte undermenyer
En samstämmig politik för utveckling
Överenskommelse med civila samhället på biståndsom
Vad vill Sverige med biståndet?
Post 2015 - Global utveckling
Vart går biståndet?
Har inte undermenyer
Resultaten i biståndet
Biståndet i siffror

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.
	

 ▪	

 Politik för global utveckling

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.
Resultaten i biståndet
Resultat har sedan många år varit en viktig fråga för svenskt bistånd.
Det handlar både om att redovisa vilka resultat det svenska biståndet
har bidragit till, men ockå att lära av vad som fungerar och inte
fungerar.
	

 ▪	

 Resultat i svenskt bistånd
Global utveckling efter 2015
Samtidigt som ambitionerna höjs för att uppnå de befintliga
millenniemålen till 2015 pågår nu en process för att ta fram nya,
globala utvecklingsmål. De nya målen ska länka samman social,
ekonomisk och miljömässig utveckling.
	

 ▪	

 Nya utvecklingsmål post 2015

Budgeten

▪

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd (pdf 716
kB)

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier,
räddningdtjänst.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.

Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister.
Se området om pengar
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Se området om Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst
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.

Om Socialdepartementet
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
Socialdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Remisser att svara på
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Organisation
	

 ▪	

 Utredningar, kommittéer och råd
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Myndigheter

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Har inte undermenyer
Bolag med statligt ägande
Har inte undermenyer
Stiftelser
Har inte undermenyer
Budget 2015
Har inte undermenyer
EU-samarbete
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

Ansvarsområden. Socialdepartementet

Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för barnets rättigheter 2015
Regeringen aviserar i budgeten för 2015 att man vill påbörja arbetet
med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en signal om
vilken betydelse regeringen lägger vid barnets rättigheter.
Budget för barnets rättigheter 2015	


Barnets rättigheter
Barnets rättigheter
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet

Socialdepartementet, 20 oktober 2014
Barnkonventionen ska göras till lag
-Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en
hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme
för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att
ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till
svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister,
Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, biståndsminister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober.
Debattartikel: Barnkonventionen ska göras till lag
	

Alla notiser

Boende och byggande

	

 ▪	


Boende och byggande
Så fungerar det

	

 ▪	


Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

	

 ▪	


Ansvarigt departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015
Alla notiser
Senaste publikationer
	

 ▪	

 Promemoria, 20 oktober 2014
Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag, 12 september 2014
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett
livscykelperspektiv
	

 ▪	

 Departementsserien (Ds), 11 september 2014
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Regeringsuppdrag, 10 september 2014
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens
bestämmelser om riksintressen
Skrivelse, 10 september 2014
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i
avfolkningsorter
Alla publikationer

Folkhälsa
Folkhälsa
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

landstingen. - Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi
nu har en nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste
veckan har vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister
Gabriel Wikström.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Ökad samverkan för att underlätta för hälsooch sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet
	

 ▪	

 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för folkhälsa 2015
Regeringen vill skapa förutsättningar för en god och mer jämlik hälsoutveckling för hela befolkningen. I budgetpropositionen för 2015 föreslås åtgärder för att minska de växande hälsoskillnaderna.
	

 ▪	

 Budget för folkhälsa 2015
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola
I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig
sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg
men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.
	

 ▪	

 Artikel: Regeringsbeslut möjliggör flera skyddsåtgärder mot
ebola
	

 ▪	

 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet
Socialdepartementet, 12 oktober 2014
Ökad samverkan kring svenska hjälpinsatser i Västafrika
Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser när det gäller ebola i Västafrika.
En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och

Alla notiser

Funktionshinder

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Funktionshinder
Så fungerar det

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för funktionshinder 2015
Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel
över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk.
Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
	

 ▪	

 Budget för funktionshinder 2015
FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Alla notiser

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
I budgetpropositionen föreslår regeringen en tredje reserverad månad
för vardera föräldern inom föräldrapenningen, höjd föräldrapenning på
grundnivå och höjt underhållsstöd.
	

 ▪	

 Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
Alla notiser
Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård
	

 	

Insatser
	

 	

Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 7 november 2014
Arbetet för att minska fördomar om psykisk ohälsa fortsätter
Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan
med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder
till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell
kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och
brukarorganisationer.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Fortsatt arbete för att minska fördomar om
psykisk ohälsa
Socialdepartementet, 6 november 2014
Vårdvalet kan bli frivilligt
Regeringen vill ändra lagen så att landstingen inte längre är skyldiga
att ha ett vårdvalssystem inom primärvården. I propositionen som har
lämnats till riksdagen står att landstingen får fortsätta att ha vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem(2008:962) om de vill det.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
	

 ▪	


Prop. 2014/15: 15 Upphävandet av kravet på vårdvalssystem i
primärvården

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för hälso- och sjukvård 2015
I budgetpropositionen 2015 för föreslår regeringen åtgärder för en mer
jämlik vård där alla ska erbjudas vård av god kvalitet utifrån sina
behov och på lika villkor.
	

 ▪	

 Budget för hälso- och sjukvård 2015
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola
I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig
sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg
men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.
	

 ▪	

 Artikel: Regeringsbeslut möjliggör flera skyddsåtgärder mot
ebola
	

 ▪	

 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet
Socialdepartementet, 12 oktober 2014
Ökad samverkan kring svenska hjälpinsatser i Västafrika
Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser när det gäller ebola i Västafrika.
En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och
landstingen.
- Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi nu har en
nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste veckan har
vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel
Wikström.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Ökad samverkan för att underlätta för hälsooch sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet
	

 ▪	

 Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet
Alla notiser

Individ- och familjeomsorg

Offentlig upphandling

Individ- och familjeomsorg
Så fungerar det

Offentlig upphandling
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi Civilminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning
av regeringsskiftet.
Upprättelse för övergrepp eller försummelse i samhällsvården av
barn och unga

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för offentlig upphandling 2015
I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen bland annat att en ny
myndighet för upphandlingsstöd bildas och att Färdplanen för offentlig
upphandling följs upp av en mer omfattande nationell strategi för
offentlig upphandling.
	

 ▪	

 Budget för offentlig upphandling 2015

Alla notiser

Alla notiser

Pensioner

Sjukförsäkring

Pensioner
Så fungerar det
Pensionsgruppens arbete

Sjukförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för pensioner 2015
Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2015 förbättrat
bostadstillägg till ålderspensionärer från och med den 1 juli 2015 och
föreslår att målet för området ändras med ökat fokus på jämställdhet.
	

 ▪	

 Budget för pensioner 2015

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för sjukförsäkring 2015
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att ersättningen för
arbetslösa sjukskrivna höjs, lika så den inkomstrelaterade ersättning
till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom införs ett
skydd mot höga sjuklönekostnader.

Alla notiser

Regeringen aviserar också att den bortre tidsgränsen för sjukpenning
kommer att slopas. Förslaget remitteras under hösten.
	

 ▪	

 Budget för sjukförsäkring 2015

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Alla notiser
Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal
Överenskommelser mellan staten och SKL inom
sjukförsäkringsområdet

Socialförsäkring

Socialtjänst

Socialförsäkring
Så fungerar det

Socialtjänst
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Detta finns inom ämnesområdet socialförsäkring
Ämnesområdet socialförsäkring består av tre delområden:
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, sjukförsäkring samt
pensioner.

Detta finns inom ämnesområdet socialtjänst
Ämnesområdet socialtjänst består av tre delområden: individ- och
familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt
äldreomsorg.

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i
EU .

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i
EU.

Mer information om delområdena finns på de särskilda ingångarna:
	

 ▪	

 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	

 ▪	

 Sjukförsäkring
	

 ▪	

 Pensioner

Mer information om delområdena hittar du på de särskilda ingångarna:
	

 ▪	

 Funktionshinder
	

 ▪	

 Individ- och familjeomsorg
	

 ▪	

 Äldreomsorg

Statlig förvaltning

Trossamfund

Statlig förvaltning
	

 	

Insatser
	

 	

Så fungerar det

Trossamfund
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi Civilminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 27 oktober 2014
Så främjas en kultur som motverkar korruption
-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som
smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man
korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den
likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon
onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsforum "Att motverka
korruption".
	

 ▪	

 Så främjas en kultur som motverkar korruption
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för statlig förvaltning 2015
Regeringen anser att Statens servicecenter ska utföra statens
löneadministration. I budgetpropositionen 2015 aviserar regeringen en
förordning som ska reglera myndigheternas anslutning till Statens
servicecenter. Under åren 2015 till 2019 ansluts myndigheterna
stegvis.
	

 ▪	

 Budget för statlig förvaltning 2015
Alla notiser

Ansvarigt statsråd
Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning
av regeringsskiftet.
Alla notiser

Äldreomsorg

Gabriel Wikström

Äldreomsorg
Så fungerar det

Gabriel Wikström
	

 	

Har inte undermenyer
Cv
	

 	

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Har inte undermenyer
Statssekreterare

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för äldreomsorg 2015
Regeringen föreslår i budgeten för 2015 att satsa på stärkt bemanning
inom äldreomsorgen. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor
per år 2015-2018.
	

 ▪	

 Budget för äldreomsorg 2015
Alla notiser
Satsningen de mest sjuka äldre

Kontakta Gabriel Wikström
Socialdepartementet
e-post till Gabriel Wikström, via registrator
Mer kontaktinformation
Christian Scharf
Presskontakt hos Gabriel Wikström
Mobiltelefon 072-215 12 02
e-post till Christian Scharf
Juan-Pablo Roa
Presskontakt hos Gabriel Wikström
Telefon 08-405 33 72
Mobiltelefon 072-249 47 20
e-post till Juan-Pablo Roa

Gabriel Wikström
Ansvarsområden för folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsministern
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström ansvarar för frågor som rör folkhälsa, hälsooch sjukvård samt idrott.
Folkhälsa
Hälso- och sjukvård
Idrott

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Gabriel Wikström
*
Statsministern förordnar statsrådet Gabriel Wikström att fr.o.m, denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
l. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot
vissa hälsofarliga varor,
hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat
departement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

Läkemedelsverket,

2. Lagstiftningsärenden

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

Lagstiftningsärenden som gäller

Folkhälsomyndigheten,

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

Myndigheten för vårdanalys,

tandvård,

Statens beredning för medicinsk utvärdering,

hälso-och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

Provinsialläkarstiftelsen,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on Intemational Drug
Monitoring,

apoteksväsendet,

Alkoholsortimentsnämnden,

samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tulloch skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
E-hälsomyndigheten,
Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,

smittskydd.

Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Gabriel Wikströms
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Systembolaget Aktiebolag.

Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,

*
Statsministern förordnar statsrådet Gabriel Wikström att fr.o.m. denna
dag i chefen för Kulturdepartementets ställe föredra förvaltnings- och
lagstiftningsärenden som gäller idrott.

Budgeten

▪
	

 	

	


Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social
omsorg (pdf 2,0 MB)
Sociala tjänster od ingår dock i politikområdet för
Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst

* Hushållet. Mat, boende, energi,
konsumtion, ekonomi.
Politik för en hem- och konsumentminister och en energiminister.

Miljödepartementet
Energiminister
Ibrahim Baylan
Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister (tillika
biträdande finansminister)
Per Bolund
Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

Ibrahim Baylan
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Statssekreterare
Kontakta Ibrahim Baylan
Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ibrahim Baylan, via registrator
Mer kontaktinformation
Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
Mobiltelefon 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator

Ibrahim Baylan
Ansvarsområden
Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och
användning av energi, i syfte att förena ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Ibrahim Baylan
*
Statsministern förordnar statsrådet Ibrahim Baylan att fr.o.m. derma
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och
energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för
energihushållning som hör till något annat departement,
energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknademas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement.

2. Lagstiftningsärenden

Från näringsdepartementet

Lagstiftningsärenden som gäller

Energi

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och
energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

Energi
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för energi
	

 	

Energieffektivisering
	

 	

Energimarknader
	

 	

Förnybar energi
	

 	

Har inte undermenyer
Kärnkraft
	

 	

Har inte undermenyer
Samordningsråd för smarta elnät
	

 	

Fossiloberoende fordonsflotta
	

 	

Har inte undermenyer
Internationellt
	

 	

Har inte undermenyer
Remisser

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar for energiändamål eller
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
civilt totalförsvar när det gäller energi.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ibrahim Baylans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ;
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen.

Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det
statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen
av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen
innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till
solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande budgetpropositionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av investeringar
i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.
- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad
arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	

 ▪	

 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
Näringsdepartementet, Miljödepartementet,
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av
Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En
statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det
gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.
Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall
Alla notiser
Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Elsäkerhetsverket
	

 ▪	

 Energimarknadsinspektionen
	

 ▪	

 Energimyndigheten
	

 ▪	

 Svenska kraftnät
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

Per Bolund
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Per Bolund, via registrator
Mer kontaktinformation
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
Mobiltelefon 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström, via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Per Bolund
*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i
chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvaltnings- och
lagstiftningsärenden som gäller marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt
konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån
sådana frågor inte hör till något annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Bolunds ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Resegarantmämnden,
Miljömärkning Sverige AB.
*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i
chefen for Socialdepartementets ställe föredra följande
Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Botonds
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Statens fastighetsverk,

Från justitiedepartementet.

Konsumentpolitik
Konsumentpolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Konsumentpolitiska initiativ
	

 	

Har inte undermenyer
Mål och budget för konsumentpolitiken 2015
	

 	

Har inte undermenyer
Vart kan konsumenten vända sig?

Fortifikationsverket.
Konsumentpolitik
Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och
möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl
fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs
information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig.
Möjligheter till enkel tvistlösning är också en viktig fråga. För den
enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd
även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor eller
inköp via internet.
Ett antal myndigheter har i uppdrag att verkställa regeringens konsumentpolitik:
	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Marknadsdomstolen samt
Resegarantinämnden.

Myndigheternas roll är bland annat att kontrollera att lagstiftningen
efterlevs och att informera om det konsumentskydd som finns. Konsumentfrågor hanteras även av bland annat Finansinspektionen, Postoch Telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.
Miljömärkningarna Svanen och EU Ecolabel
En annan aktör inom konsumentpolitiken är det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB som på regeringens uppdrag bland annat driver
miljömärkningarna Svanen och miljömärket EU Ecolabel i Sverige.
Statligt stöd till frivilligorganisationer
Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade frågor. Det statliga stödet
till organisationer på konsumentområdet är sedan 1 januari 2008
reglerat i en förordning, som administreras av Konsumentverket.
Konsumentvägledning m.m.
De kommunala konsumentvägledarna utgör en viktig länk mellan
myndigheter och enskilda konsumenter. De kommunala budget- och
skuldrådgivarna är andra viktiga aktörer, liksom de branschfinansierade rådgivningsbyråerna.
Internationellt arbete med konsumentfrågor
För den enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor
eller när man köper varor via internet. Regeringen arbetar därför för ett
högt konsumentskydd internationellt, framför allt inom Europeiska
Unionen. Ett internationellt samarbete om konsumentfrågor finns även
inom Nordiska ministerrådet samt OECD.
Konsumentskyddet inom EU
Inom EU-gemenskapen finns i dag en grundläggande lagstiftning för

konsumentskydd och ett samarbete mellan nationella
tillsynsmyndigheter kring gränsöverskridande överträdelser av
konsumentskyddslagstiftningen.
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Dir. 2013:95 Konsumentskydd vid telefonförsäljning
	

 	

Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU
	

 	

Dir. 2013:23 Hantering av konsumenttvister utanför domstol
	

 	

Ds 2012:58 EU-miljömärket
	

 	

Dir. 2012:98 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
	

 	

SOU 2012:43 Konsumenten i centrum - ett framtida
konsumentstöd
Externa länkar
	

 	

Konsumentverket: Beställ eller ladda ner Konsumentrapporten
2014
Uppdaterad 10 oktober 2014

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan
Ansvarsområden

Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor
som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om
urban utveckling som i dag hanteras av
Arbetsmarknadsdepartementet.

Mehmet Kaplan
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan
Mobiltelefon 070-208 94 43

Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och
postkommunikation.
	

	

	

	

	


I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor
od, och det gäller då drift od, dvs användarperspektivet.
Områdena visas också i området för planering av fysiska
miljöer där det gäller planeringsperspektivet. Områdena
visas också i området för näringar, där det gäller byggnadsarbeten och tillverkning av byggprodukter o d.

	

	

	


Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där
det gäller användningen av it m m och i området för
näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement.
2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
färdigställandeskydd.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Swedesurvey Aktiebolag.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller
stadsmiljöavtal.

Från socialdepartementet

	

 ▪	


Boende och byggande

	

 ▪	


Boende och byggande
Så fungerar det

	

 ▪	


Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

	

 ▪	


Ansvarigt departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015
Alla notiser
Senaste publikationer
	

 ▪	

 Promemoria, 20 oktober 2014
Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag, 12 september 2014
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett
livscykelperspektiv

Departementsserien (Ds), 11 september 2014
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
Regeringsuppdrag, 10 september 2014
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens
bestämmelser om riksintressen
Skrivelse, 10 september 2014
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i
avfolkningsorter
Alla publikationer

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Budgeten

▪

Åsa Romson
*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Romson att fr.o.m. denna dag i
chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.

På området här ingår delar som gäller hushållens
verksamheter. Verksamheter som gäller samhällets
planeringar o d ingår i området för Fysisk planering.

1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
geotekniska undersökningar.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Åsa Romsons ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Statens geotekniska institut,
Statens va-nämnd.

Utgiftsområde 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik (pdf 792 kB)

▪

Utgiftsområde 21: Energi (pdf 992 kB)

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst
Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst od

Socialdepartementet
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér

Åsa Regnér
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Statssekreterare
Kontakta Åsa Regnér
Socialdepartementet
e-post till Åsa Regnér, via registrator
Mer kontaktinformation
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
Telefon 08-405 15 63
Mobiltelefon 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson

Åsa Regnér
Ansvarsområden för barn-, äldre- och
jämställdhetsministern
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
ansvarar för frågor som rör barnets rättigheter, socialtjänst (det vill säga individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg och stöd tilll personer med
funktionsnedsättning), funktionshinder och jämställdhet.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Åsa Regnér
*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Regnér att fr.o.m. denna dag i
chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
l. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Barnets rättigheter
Funktionshinder
Ansvaret omfattar både funktionshinderspolitiken som utgår
från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och de stöd till samma målgrupp som
ingår i socialtjänstens ansvar.
Individ- och familjeomsorg
Jämställdhet
Äldreomsorg	
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internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat
departement,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,
omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt
bistånd,
samordning av fanktionsinderspolitiken,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

bilstöd till personer med funktionshinder,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i
ärvdabalken.

Allmänna arvsfonden.
2. Lagstiftningsärenden

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Åsa Regnérs ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Lagstiftningsärenden som gäller

Statens institutionsstyrelse,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

Myndigheten för delaktighet,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat
departement,

Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,

bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,
omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt
bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,

Arvsfondsdelegationen,
Ersättningsnämnden.
*
Statsministern förordnar statsrådet Åsa Regnér att i chefen för
Utbildningsdepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som
gäller samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

Från socialdepartementet

Från socialdepartementet

Barnets rättigheter

Funktionshinder

Barnets rättigheter
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för barnets rättigheter 2015
Regeringen aviserar i budgeten för 2015 att man vill påbörja arbetet
med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en signal om
vilken betydelse regeringen lägger vid barnets rättigheter.
Budget för barnets rättigheter 2015	

Socialdepartementet, 20 oktober 2014
Barnkonventionen ska göras till lag
-Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en
hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme
för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att
ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till
svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister,
Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, biståndsminister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober.
Debattartikel: Barnkonventionen ska göras till lag
	

Alla notiser

Funktionshinder
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för funktionshinder 2015
Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel
över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk.
Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
	

 ▪	

 Budget för funktionshinder 2015
FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Alla notiser

Från socialdepartementet

Från socialdepartementet

Individ- och familjeomsorg

Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg
Så fungerar det

Socialtjänst
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Ansvarigt departement Socialdepartementet

Regeringskansliet, 3 oktober 2014
Uppdatering av webbplatsen
Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning
av regeringsskiftet.

Detta finns inom ämnesområdet socialtjänst
Ämnesområdet socialtjänst består av tre delområden: individ- och
familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt
äldreomsorg.

Upprättelse för övergrepp eller försummelse i samhällsvården av
barn och unga

Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i
EU.

Alla notiser
Mer information om delområdena hittar du på de särskilda ingångarna:
	

 ▪	

 Funktionshinder
	

 ▪	

 Individ- och familjeomsorg
	

 ▪	

 Äldreomsorg

Från socialdepartementet

Budgeten

▪
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för äldreomsorg 2015
Regeringen föreslår i budgeten för 2015 att satsa på stärkt bemanning
inom äldreomsorgen. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor
per år 2015-2018.
	

 ▪	

 Budget för äldreomsorg 2015
Alla notiser
Satsningen de mest sjuka äldre

	

 	

	


▪

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social
omsorg (pdf 2,0 MB)
Delar om sociala tjänster od ingår i politikområdet för
Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst

Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet
(pdf 1,3 MB)

* Utbildning. Forskning.
Politik för en utbildningsminister.

Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister (dep-chef)
Gustav Fridolin
Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Aida Hadzialic
Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson

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

Om Utbildningsdepartementet
Ansvarsområden
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 Forskning
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 Fritidshem
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 Förskola
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 Förskoleklassen
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 Grundskola
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 Gymnasieskola
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 Politik för det civila samhället
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 Studiefinansiering
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 Ungdomspolitik
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 Universitet och högskola
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 Vuxenutbildning och folkbildning
Utbildningsdepartementet
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 Har inte undermenyer
Utbildningsdepartementet i sociala medier
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 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
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 Organisation
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 Budget
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 Har inte undermenyer
Kommittéer
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 Myndigheter
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 Har inte undermenyer
Remisser
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 Arbetet i EU
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Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Gustav Fridolin Utbildningsminister 	

Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning
och forskning

Ansvarsområden. I korthet.
Utbildningsdepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Utbildningsdepartementet i sociala medier
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Remisser
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Ansvarsområden
	

 	


Förskola
Förskolan är en frivillig skolform och riktar sig till barn mellan
ett och fem år. Syftet med förskolan är att stimulera barns
utveckling och lärande samt att erbjuda barn en trygg omsorg.

	

 	


Fritidshem
Fritidshem riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation.

	

 	


Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever förskoleklass från
och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess
barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska
stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem
för fortsatt utbildning.

	

 	


Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och grundsärskolan. Undervisningen är
avgiftsfri. Principen är att föräldrarna inte har kostnader för
exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

	

 	


Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas
emot i grundsärskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns
träningsskola.

	

 	


Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som
möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan eller
grundsärskolan. Specialskolan finns för barn som är döva eller
hörselskadade, dövblinda, barn som har en synskada i

	

 	


kombination med ytterligare funktionsnedsättning och barn
med grav språkstörning.
Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex
år.

	

 	


Gymnasieskola
Från höstterminen 2011 består den reformerade
gymnasieskolan av 18 treåriga nationella program, som kan
vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program ger
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Det
gör även yrkesexamen från yrkesprogram om eleven har läst de
kurser i svenska och engelska som krävs för
högskoleförberedande examen. Vid sidan av de nationella
programmen finns introduktionsprogram för elever som inte är
behöriga till nationella program.

	

 	


Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
De stöd som når flest personer är studiehjälp och studiemedel.
Studiehjälp ges främst till unga studerande i gymnasieskolan.
Studiemedel är ett samlat stöd som omfattar studerande på
högskolenivå och annan eftergymnasial nivå samt vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa
studerande att få tilläggslån och merkostnadslån. För
studerande med barn utgår ett tilläggsbidrag.

	

 	


	

 	


Universitet och högskola
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som
lyder direkt under regeringen.
Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig.
Dessutom finns det 17 enskilda utbildningsanordnare bland
annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i
Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.

	

 	


	

 	


Forskning
Forskningspolitiken syftar till att stärka Sveriges ställning som
forskningsnation och därmed stärka konkurrenskraften i en
globaliserad värld.
Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition.
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån
statlig eller kommunal vuxenutbildning till
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller
kompetensutveckling i arbetslivet.
Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig",
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
Till folkbildning räknas framför allt verksamhet inom
folkhögskolor och studieförbund.

	

 	


De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och beprövad erfarenhet.

	

 	


Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.

	

 	


	

 	


Politik för det civila samhället
Målet för politiken för det civila samhället är att förbättra
villkoren för det civila samhället som en central del av
demokratin. Politiken omfattar allmänna frågor om
förutsättningar för det civila samhällets organisationer,
samordning av statsbidrag till det civila samhället
organisationer och bidrag till allmänna samlingslokaler.

	

 	


	

 	


Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra levnadsvillkoren för
Sveriges cirka 1,5 miljoner ungdomar. Målen för politiken är
att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig
tillgång till makt. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande
och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren

för ungdomar. Arbetet med samordning och redovisning för att
uppnå de övergripande målen sker inom fem huvudområden:
- Utbildning och lärande
- Arbete och försörjning
- Hälsa och utsatthet
- Inflytande och representation
- Kultur och fritid

Relaterat
	

 	

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
	

 	

Kultur, medier och idrott
Uppdaterad 30 oktober 2014

Forskning
Forskning
	

 	

Forsknings- och innovationspropositioner
	

 	

Har inte undermenyer
Var bedrivs svensk forskning?
	

 	

Har inte undermenyer
Finansiering av forskning i Sverige
	

 	

Har inte undermenyer
Infrastrukturer för forskning
	

 	

Har inte undermenyer
Forskningsetik
	

 	

Har inte undermenyer
Forskningssamarbete inom EU
Forskning
Vad är forskning?
Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället.
Grundforskning styrs av forskarens nyfikenhet och kan definieras som
ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer.
Tillämpad forskning är samma slags sökande efter ny kunskap men
med en bestämd tillämpning i sikte. Behovsmotiverad forskning utgår
från ett problem eller en frågeställning inom en sektor och kan
innehålla element av både grundforskning och tillämpad forskning.
Grundforskning och behovsmotiverad forskning är överlappande
begrepp. Grundforskning inom områden av strategisk betydelse för
samhället och näringslivet är också behovsmotiverad. När forskningen
är sådan att den spänner över flera discipliner talar man om mång- och
tvärvetenskap.
Hur mycket offentliga medel investeras i forskning i Sverige?
Sverige hör till de länder som i förhållande till sin befolkning satsar

mest offentliga resurser på forskning. Av statens anslag för 2014 går
32,87 miljarder kronor till forskning och utveckling (FoU) vilket
motsvarar 0,84 procent av BNP. Den offentligt finansierade forskningen uppgick 2014 till drygt 41 miljarder kronor eller cirka 1,06
procent av BNP. Den statligt finansierade forskningen i Sverige har
länge legat på en relativt konstant nivå men under perioden 2009-2012
tillfördes fem miljarder kronor i nivåökning för FoU. I den senaste
forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med
ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Den största delen
av de statliga forskningsmedlen tillförs lärosätena, det vill säga universitet och högskolor. I Sverige har man valt en modell där de offentliga resurserna för forskning främst ska vara knutna till universiteten. I
många andra länder finns offentliga forskningsinstitut som inte har
uppgiften att utbilda studenter och där en stor del av den statligt
finansierade forskningen utförs.
Det svenska näringslivets FoU-satsningar uppgick 2012 till ca 82
miljarder kronor, motsvarande cirka 2,2 procent av BNP. De svenska
sammanlagda avsättningarna tillhör proportionellt sett de största
satsningarna i världen. Endast Israel, Finland och Sydkorea avsätter
mer för FoU som andel av BNP.
Ansvarigt statsråd Helene Hellmark Knutsson
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Internationellt samarbete inom forskning
	

 	

Lagrådsremiss: Vissa register för forskning om vad arv och
miljö betyder för människors hälsa
Externa länkar
	

 	

Forskning.se - En nationell webbplats för
forskningsinformation i Sverige
Uppdaterad 21 oktober 2014

Fritidshem

innebär att kommunen kan organisera arbetet så att fritidshemmets
personal även arbetar i grundskolan.

Fritidshem
	

 	

Har inte undermenyer
Annan pedagogisk verksamhet

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem under den del av
dagen som barn inte går i förskoleklass och skola samt under lov. Från
och med höstterminen det år eleven fyllt 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem.

Fritidshem
Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens utveckling och
trygghet, och verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan.
Fritidshem riktar sig till barn från det att de börjar i förskoleklassen till
och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshem ska erbjudas
elever i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt. Totalt finns cirka 426 000 barn i fritidshem. I fritidshem går framför allt 6-9-åringar. I den åldersgruppen är
cirka 82 procent av barnen inskrivna. Det stora flertalet går i fritidshem som i allmänhet är integrerade och har gemensam ledning med
skolan.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och
rekreation. Fritidshemmet kan genom sina erfarenheter av en utforskande, laborativ och praktisk metodik även medverka till att skolans mer renodlade kunskapsmål uppnås. En förutsättning för att
eleverna ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten
utformas med deras behov, intressen och erfarenheter som grund. Stor
vikt ska läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater
och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Möjligheten finns att
bedriva verksamhet och att integrera fritidspedagogisk verksamhet
med undervisning under schemalagd tid inom grundskolans ram. Det

Fritidshem regleras av skollagen som fastställs av riksdagen. Fritidshemmet har en gemensam läroplan med grundskolan och förskoleklassen, vilken regeringen fastställer. I läroplanen klargörs att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas
för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande.
Det finns kvalitetskrav i skollagen som beskriver de förutsättningar
som ska finnas för att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska tillgodoses. Kraven rör barngruppernas sammansättning och storlek, lokaler, personal och att barnen även i övrigt
erbjuds en god miljö.
Inom de ramar som riksdag och regering har fastställt - genom lagar,
förordningar och läroplan - avgör huvudmannen för fritidshemmet,
som kan vara offentlig eller enskild, hur verksamheten ska bedrivas.
Som stöd för detta har Skolverket utfärdat allmänna råd med kommentarer för fritidshem. I Skolverkets allmänna råd finns
rekommendationer till stöd för hur lagar och regler kan tillämpas.
Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Externa länkar
	

 	

Skolverkets webbplats
Uppdaterad 21 oktober 2014

Förskola

för barns utveckling och lärande liksom barnets egen aktivitet.
Förskolan ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar.

Förskola

Förskolans läroplan reviderades 2010. Läroplanen fick då förtydligade
mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt för
naturvetenskap och teknik. Riktlinjerna för personalens ansvar har
förtydligats, dels förskollärares ansvar, dels arbetslagets ansvar.
Dessutom har ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och
utveckling samt ett avsnitt om förskolechefens ansvar tillkommit.

	

 	


Har inte undermenyer
Annan pedagogisk verksamhet

Förskola
Förskolan riktar sig till barn från ett år tills de börjar i förskoleklassen
eller den obligatoriska skolan. Syftet med förskolan är att stimulera
barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg.
Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov
samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och
förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Förskolan är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en
förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.
Förskolan omfattade år 2013 drygt 84 procent av alla 1-5-åringar. År
2013 fanns det drygt 489 000 barn i förskolan där cirka 101 000
anställdaarbetar.
Förskolan har sedan hösten 1998 en egen läroplan i form av en
förordning. Sveriges riksdag och regering fastställer läroplanen.
Därmed markeras förskolans betydelse som första steget i det livslånga
lärandet. Inom dessa ramar avgör sedan kommunen eller den enskilda
huvudmannen hur verksamheten ska bedrivas. I läroplanen finns
värdegrund och uppdrag, nationella mål och riktlinjer för förskolan
mm. De pedagogiska principerna i förskolans läroplan bygger på att
omsorg och pedagogik hör samman. En god omvårdnad är en
förutsättning för utveckling och lärande samtidigt som omvårdnaden i
sig har ett pedagogiskt innehåll. I läroplanen betonas lekens betydelse

Utöver läroplanen kan en förskola ha egna policydokument eller
arbetsplaner som vidgar, preciserar eller konkretiserar förskolans
inriktning eller arbetssätt utan att strida mot läroplanen. Dessa
dokument kan ses som ett komplement och kan i den enskilda
förskolan fungera parallellt med den nationella läroplanen.
Förskola kan bedrivas i kommunal regi eller som fristående förskola
av till exempel ett bolag eller en förening. Fristående förskola ska
godkännas av kommunen där förskolan är belägen om förskolans
huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller.
Förskolan ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola om
inte kommunen medger undantag. Hemkommunen ska lämna bidrag
till den fristående förskolan för varje barn.
Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
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Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet och
kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass.
Förskoleklassen har en gemensam läroplan med grundskolan och
fritidshemmet, Lgr 11. I läroplanen finns värdegrund och uppdrag,
nationella mål och riktlinjer för förskoleklassen med mera. Från och

med höstterminen det år barn fyller sex år ska kommunen erbjuda alla
barn plats i förskoleklass. Barn får tas emot tidigare. Förskoleklassen
ska omfatta minst 525 timmar per år och är avgiftsfri.
Idag finns cirka 96 procent av alla sexåringar i förskoleklassen. Antalet
femåringar i förskoleklass utgör drygt 1 procent av alla femåringar och
antalet sjuåringar är cirka 1 procent. En mindre del av det totala antalet
sexåringar, 1 procent, är inskrivna i grundskolan.
Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och
lärande samt förbereda dem för fortsatt skolgång. Utbildningen ska
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I förskoleklassen
ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och
skola. Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt
och metodik som ger förskoleklassen dess identitet.
Inom ramarna för skollag och läroplan avgör kommunen eller den
enskilda huvudmannen hur verksamheten ska bedrivas. De flesta
kommuner och enskilda huvudmän har valt att integrera
förskoleklassen lokalmässigt med grundskolan och fritidshemmet.
Många har dessutom valt att integrera verksamheterna så att de
dagligen arbetar tillsammans.
Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
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Har inte undermenyer
Ansvaret för skolan i Sverige
Grundskola
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång
till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist,
sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller nioårig skolplikt
med rätt till utbildning från sju års ålder. Skolplikten kan fullgöras i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller i sameskolan. Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter
de behöver för att delta i samhällslivet och som grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för
enstaka inslag. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika
ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska
ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6.
Vid sidan av kommunala skolor finns fristående skolor som är öppna
för alla. Fristående skolor måste vara godkända av Statens skolinspektion. Undervisningen i de fristående skolorna följer samma nationella styrdokument som undervisningen i kommunala skolor.
De flesta barn med funktionsnedsättningar får sin undervisning i
grundskolan. Barn med vissa funktionsnedsättningar kan däremot tas
emot i specialskolan. Specialskolan är öppen för barn med dövhet och
hörselnedsättning, dövblindhet, synskada kombinerat med ytterligare
funktionsnedsättning samt barn med grav språkstörning. Skolformen
omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den

utbildning som ges i grundskolan.
För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns det en
särskild inriktning som benämns träningsskola. Den är avsedd för
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i
ämnen.
Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan.
Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.
Ansvarigt statsråd Gustav Fridolin
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Aktuellt inom området grundskola
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Matilda Uusijärvi Ek pressekreterare hos utbildningsminister
Gustav Fridolin Pressmeddelande, 5 november 2014
All respekt till lärarnas villkor Debattartikel, 4 november 2014
Gustav Fridolin i Hässleholm och Vittsjö på fredag
Pressmeddelande, 22 oktober 2014
Visa alla
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Gymnasieskola

kan uppnå högskolebehörigheten genom att läsa några kurser extra.
Alla program utom ett är uppdelade på nationella inriktningar som
börjar det första, andra eller tredje året. Det finns 60 nationellt fastställda inriktningar. Utbildningen inom yrkesprogrammen kan
genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst hälften av
utbildningen ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser. Det finns
också utbildningar som efter att skolhuvudmannen ansökt hos Statens
Skolverk om det, har nationellt kvalitetssäkrade särskilda varianter
som inte kunnat inrymmas inom den ordinarie programstrukturen och
som det finns en regional efterfrågan och behov av.

Läsåret 2012/13 gick cirka 350 000 ungdomar i gymnasieskolan och
cirka 38 000 lärare arbetade där. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och
frivillig skolform. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att
erbjuda alla ungdomar som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller
20 år. Nästan alla fortsätter från grundskolan till gymnasieskolan.

Den som har slutfört sista årskursen i grundskolan och har godkända
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och
matematik och minst fem andra ämnen är behörig att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen ska eleven ha godkänt i minst nio ämnen
utöver svenska, engelska och matematik.

Gymnasieskola
Gymnasieskola
	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Budget 2014
Har inte undermenyer
Skollagen

Riksdagen antog hösten 2009 regeringens proposition Högre krav och
kvalitet i den nya gymnasieskolan som innebär väsentliga förändringar
i gymnasieskolan. Nedan beskrivs först gymnasieskolan enligt de
bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjats efter den 1 juli
2011. Sedan beskrivs gymnasieskolan som fortfarande gäller för utbildningar som startade före hösten 2011.
Den nya gymnasieskolan
Nationella program
Gymnasieskolan är uppdelad i 18 treåriga nationella program, 12
yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. De högskoleförberedande programmen ger grundläggande behörighet att studera
vidare på högskolan på grundläggande nivå. Elever på yrkesprogram

För de som inte är behöriga till nationella program finns fem introduktionsprogram som anpassas till den enskilde individen: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.
Den som önskar läsa ett nationellt program som hemkommunen inte
erbjuder, har rätt att tas emot på detta program i en annan kommun
som anordnar detta. Den sökande har då samma företrädesrätt som
sökande från den kommunen. Alla ungdomar har även lika rätt till
utbildning på alla de nationella inriktningarna.
Gymnasieskolan kan leda fram till två typer av gymnasieexamen, en
högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. För att examensbevis ska utfärdas krävs att eleven fått betyg från en utbildning som
omfattar 2 500 poäng samt har godkända betyg på 2 250 poäng

inklusive gymnasiearbetet och kurser i svenska, engelska och
matematik.
Riksrekryterande utbildningar
Vissa gymnasiala utbildningar behöver ett större elevupptagningsområde än kommunen eller samverkansområdet för att kunna bedrivas.
Regeringen kan därför föreskriva att vissa utbildningar ska stå öppna
för sökande från hela landet (riksrekryterande utbildningar). Därutöver
har alla fristående gymnasieskolor rätt att rekrytera elever från hela
landet.
Den nya gymnasiesärskolan
Hösten 2013 startar den nya gymnasiesärskolan. De förändringar som
då införs ska ge en utbildning av hög kvalitet där den enskildes behov
och önskemål så långt som möjligt får styra. Gymnasiesärskolan ska
ge eleverna en god grund för att arbeta, för vidare studier och för att
kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan
möjlighet till personlig utveckling. Omfattningen av studierna på
nationella program ska anges i gymnasiesärskolepoäng och omfattning
ska vara 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600
timmar fördelade på fyra år. För varje ämne ska det finnas en ämnesplan och utbildning ska ges i form av en eller flera kurser. Betyg ska
sättas efter avslutad kurs.
Det kommer att finnas 9 nationella program i gymnasiesärskolan.
Samtliga innehåller arbetsplatsförlagt lärande under 22 veckor.
Inom de nationella programmen i gymnasiesärskolan kommer det att
finnas möjlighet gymnasial lärlingsutbildning som kan börja det första,
andra, tredje eller fjärde läsåret.

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning kommer att få ett
gymnasiesärskolebevis det gäller för såväl nationella som individuella
program.
Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet som har till
uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen, till exempel beslut om mottagande till gymnasieskolans program.
Den tidigare gymnasieskolan
Nationella program
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program, 13
yrkesförberedande och 4 studieförberedande. Samtliga program ger
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Elva
program är uppdelade på inriktningar från och med år 2. Det finns 35
nationellt fastställda inriktningar. Inom ramen för en försöksverksamhet kan minst hälften av utbildningen för elever på yrkesinriktade
program vara förlagd på arbetsplats. Vid sidan av de nationella programmen finns också specialutformade och individuella program.
Den som har slutfört sista årskursen i grundskolan och har godkända
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och
matematik är behörig att söka till gymnasieskolans nationella och
specialutformade program.
Specialutformade program ska i fråga om utbildningens nivå motsvara
ett nationellt program och kunna ligga till grund för fortsatt utbildning
på högskolenivå eller för yrkesverksamhet.
Individuella program syftar främst till att eleverna ska bli behöriga att
söka till och fullfölja studier på ett nationellt eller specialutformat
program.

Den som önskar läsa ett nationellt program som hemkommunen inte
erbjuder, har rätt att tas emot på detta program i en annan kommun
som anordnar detta. Den sökande har då samma företrädesrätt som
sökande från kommunen. Alla ungdomar har även lika rätt till utbildning på alla de nationella inriktningarna.
Riksrekryterande utbildningar
Vissa gymnasiala utbildningar behöver ett större elevupptagningsområde än kommunen eller samverkansområdet för att kunna bedrivas.
Regeringen kan därför föreskriva att vissa utbildningar ska stå öppna
för sökande från hela landet (riksrekryterande utbildningar). Därutöver
har alla fristående gymnasieskolor rätt att rekrytera elever från hela
landet.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning på nationella, specialutformade eller individuella program på liknande sätt som gymnasieskolan.
De nationella programmen är dock färre till antalet och inriktade på att
förbereda för ett yrke. Programmen i gymnasiesärskolan är fyraåriga.
Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
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Mål, budget och jämställdhet i siffror
Har inte undermenyer
Jämställdhetsintegrering
Mäns våld mot kvinnor
Jämställdhet på arbetsmarknaden
Internationellt
Mot prostitution och människohandel

Jämställdhet
Jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system
som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på
en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och
män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation.
När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas.
Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser
och därmed utvecklats, blivit mer kraftfull och spelar en mer aktiv roll.
Arbetet med jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag i hela regeringens politik, fortsätter samtidigt som ökade möjligheter har skapats för att genomföra
kompletterande insatser inom andra delar av regeringens politik.

Exempel på sådana insatser är handlingsplanen för att bekämpa mäns
våld mot kvinnor, handlingsplanen mot prostitution och människohandel, forskningsprogrammet om kvinnors hälsa, en satsning på jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter samt den jämställdhetssatsning inom skolans område som regeringen fattade beslut om i
juni 2008.
I juni 2009 presenterade regeringen även en strategi för jämställdhet
på arbetsmarknaden och i näringslivet.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en prioriterad fråga i
det internationella samarbetet, som omfattar såväl Norden och Europa
som övriga världen. De framsteg vi gjort har givit oss en stark position
inom det internationella jämställdhetsarbetet och intresset för och
efterfrågan på våra erfarenheter och våra lösningar är stort. Sverige har
ett internationellt förtroendekapital att förvalta, men också att
utveckla.
Ansvarigt statsråd Åsa Regnér
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
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Politik för det civila samhället
Politiken för det civila samhällets syfte är att lyfta fram det civila
samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan
staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella
frågor om det civila samhället och dess villkor. Regeringen tillsatte en
särskild utredare våren 2014 att på olika sätt underlätta för det civila
samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och
att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och
social sammanhållning (dir 2014:40). Syftet med utredningen är bland
annat att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas
tillvara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och
ekonomisk bakgrund. Utredaren ska redovisa senast 29 februari 2016.
I proposition En politik för det civila samhället (2009/10:55) anges
regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället som en
central del av demokratin. Det sker, genom att i dialog med civila
samhällets organisationer, utveckla det civila samhällets möjligheter

att göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att bidra till
samhällsutvecklingen och välfärden, samt fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.
Politiken på området omfattar generella frågor om det civila samhället
och dess villkor, bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få
statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.
Vidare omfattas organisationernas samverkan med den offentliga sektorn genom dialog och samråd. Området omfattar även kunskapsbildning om det civila samhällets roll, sammansättning, verksamhet och
utveckling.
Idrottspolitiken utgör en särskild del av politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna inrymmer verksamheter som främjar idrott och
motion och som samtidigt bidrar till en förbättrad folkhälsa.
Stöd till allmänna samlingslokaler och till friluftsorganisationer, bidrag
för kvinnors organisering samt bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer är också delar av politiken för det civila samhället.
Dialog med idéburna organisationer
Dialogen med idéburna organisationer är central inom politiken. Samråd och dialog sker bland annat genom remisser, fasta forum för samråd, konferenser och hearings. Två nationella överenskommelser har
slutits, inom det sociala området och integrationsområdet. Dessa
överenskommelser handlar om relationen mellan stat, kommun och
idéburna organisationer som är verksamma i civilsamhället. Våren
2014 tog regeringen initiativ till en dialogprocess med idéburna organisationer inom biståndsområdet.
Myndighetsstöd för frågorna
Från och med 2012 har Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) i uppdrag att utgöra

ett myndighetsstöd för politiken för det civila samhället. Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska därmed ansvara för att
samla och sprida kunskap inom området, analysera, följa upp och
utvärdera insatser samt bilda nätverk för samverkan med andra berörda
myndigheter och organisationer.
Det civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden
och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar
tillsammans i gemensamma intressen. I det civila samhället ingår allt
från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser till
ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser, kooperativ med
mera.
Ansvarigt statsråd Alice Bah Kuhnke
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
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Det svenska studiestödssystemet
I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en viktig
del av regeringens utbildningspolitik.

Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt
deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan
individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad
social rättvisa. Studiestödet är främst avsett att täcka den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Studiestödet är också en
viktig del av det svenska välfärdssystemet.
De senaste åren har flera reformer på studiestödsområdet genomförts
för att få ett väl fungerande studiestöd som svarar mot landets
utbyggnad av olika utbildningsplatser. Sveriges nuvarande
studiestödssystem infördes den 1 juli 2001.
Det svenska studiestödet är generöst utformat och ger många personer
ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. Det innebär också att
statens årliga satsningar på området är stora.
Det svenska studiestödssystemet 2012:
Antal med studiestöd, ca. 900 000 studerande
Kostnad, ca. 22 mdr SEK (2,6 mdr EUR)
Det svenska studiestödet:
	

 ▪	

 är lika för alla,
	

 ▪	

 omfattar i princip alla medborgare,
	

 ▪	

 ges direkt till den studerande,
	

 ▪	

 lämnas i huvudsak oberoende av föräldrarnas eller familjens
ekonomi.
För att möta skilda behov finns olika former av studiestöd.
Studiemedel
Alla vuxna studerande kan ansöka om studiemedel oavsett på vilken
utbildningsnivå de studerar. Studiemedel kan lämnas för studier på
heltid eller deltid. Det är möjligt för studerande att arbeta vid sidan av

studierna i viss omfattning utan att stödet reduceras. Studiemedel
består av en lånedel och en bidragsdel som ges för den tid studier
pågår, normalt cirka 40 veckor per läsår. Det finns begränsningar i
rätten till studiemedel kopplade till studietid och den studerandes
ålder. Den övre åldersgränsen för att kunna få studiemedel är 54 år.
Studiebidraget betalas ut med ett belopp som är lika för alla och
justeras årligen efter den allmänna prisutvecklingen i samhället.
Studiebidraget utgör cirka en tredjedel av det totala
studiemedelsbeloppet och är skattefritt och pensionsgrundande. Till
vissa studerande som är i särskilt behov av kompetensförstärkning kan
ett högre studiebidrag lämnas. Studerande med barn får ett särskilt
tilläggsbidrag.
Studielånet betalas ut med ett belopp som utgör cirka två tredjedelar av
det totala studiemedelsbeloppet. Fler än två tredjedelar av de
studerande väljer att också ta studielån. För vissa studerande finns
möjlighet att få ytterligare tilläggslån och lån för merkostnader i
samband med studierna.
Studiemedel för studier på heltid utgår under 2013 med cirka 9 700
kronor per studiemånad (nio månader per år). Studiemedel betalas
dock vanligtvis ut för fyra veckor i taget under tio månader per år.
Totalbeloppet per fyra-veckors period uppgår under 2013 till 9
024kronor.
Studiemedelssystemet bygger på att studielån ska betalas tillbaka.
Återbetalningen startar vid årsskiftet närmast efter det att studierna
avslutats och löper i normalfallet under 25 år. Till skulden läggs direkt
en ränta. Räntan är förmånlig jämfört med andra låneräntor och tar
hänsyn till avdragsreglerna i skattesystemet. Det finns också inbyggda
trygghetsregler i återbetalningssystemet som gör det möjligt att ta
hänsyn till den enskildes betalningsförmåga.

Studier utomlands
I Sverige fäster man stor vikt vid möjligheten att studera utomlands på
eftergymnasial nivå. Det finns därför generösa villkor för att få
studiemedel för studier utomlands. Studerande utomlands har också
möjlighet att låna extra för merkostnader i samband med studierna.
Studiehjälp
Studiehjälpens syfte är att främja ett högt deltagande i gymnasieskolan
och att bidra till kostnaderna för ungas utbildning. Bidraget
kompletterar samhällets övriga stöd till barnfamiljer. Studiehjälp
består i huvudsak av ett studiebidrag för unga studerande i
gymnasieskolan och betalas ut under tio månader per läsår. Det finns
också möjlighet för vissa att få behovsprövade extra tillägg.
Andra stöd
Det finns också olika typer av studiestöd riktade speciellt till vissa
grupper av studerande, till exempel studerande med funktionshinder.
Myndigheter och regelverk
Studiestödet administreras i huvudsak av en central myndighet,
Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiestödet regleras i huvudsak
i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen
(2000:655). Därtill finns också föreskrifter utfärdade av CSN.
Mer information
Information om svensk utbildningspolitik finns under Universitet och
högskola. Information kring studiestödet i detalj finns på CSN:s
webbplats, där finns till exempel information kring hur ansökan om
studiestöd görs och vilka villkor som ställs, samt vad som gäller då lån
ska återbetalas.

Vill du läsa lagarna och förordningarna?
Lagarna och förordningarna kan läsas och laddas ner från Svensk
författningssamling (SFS) under Dokument på Riksdagens webbplats
eller från Regeringskansliets rättsdatabaser. Sök med SFS-numret.
Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Läs mer om universitet och högskola

Ungdomspolitik
Ungdomspolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Mål och budget
	

 	

Har inte undermenyer
Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017
	

 	

Har inte undermenyer
Internationellt samarbete - ungdomspolitik
Ungdomspolitik

Externa länkar
	

 	

Centrala studiestödsnämnden, CSN
	

 	

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
	

 	

Svensk författningssamling (SFS) under Dokument på
Riksdagens webbplats
Uppdaterad 21 oktober 2014

Drygt 1,55 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar mellan 13 och
25 år. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de
beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad
olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och
inflytande.
Utbildningsdepartementet ansvarar sedan i januari 2011 för samordning av regeringens ungdomspolitik, för frågor som rör ungdomsorganisationer och internationellt samarbete kring ungdomsfrågor. Uppgiften att samordna regeringens ungdomspolitik innebär ett aktivt sektorsövergripande arbete inom Regeringskansliet och gentemot andra
myndigheter. Det innebär också en mängd kontakter med aktörer som
bland annat ungdomsorganisationer och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesrågor, som tidigare hette Ungdomsstyrelsen, är en central aktör för den
nationella ungdomspolitikens genomförande.
Regeringen beslutade den 13 mars 2014 om en ny ungdomspolitisk
proposition, (prop. 2013/14:191) Med fokus på unga - en politik för
goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Propositionen är överlämnad

till riksdagen där debatt sker och beslut planeras den 17 juni. Propositionen innehåller förslag om mål, inriktning, genomförande och uppföljning av ungdomspolitiken. Propositionen innehåller också ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. I handlingsprogrammet presenteras omkring 40 nya insatser för att stärka unga
kvinnors och unga mäns inflytande, egen försörjning och psykiska
hälsa samt ett antal övriga insatser för att genomföra ungdomspolitiken. Under 2014 beräknas cirka 40 miljoner kronor avsättas för dessa
insatser och cirka 30 miljoner kronor under 2015.
Ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar
I propositionen föreslår regeringen ett nytt mål för alla statliga beslut
och insatser för ungdomar mellan 13 och 25 år:
	

 ▪	


Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Det nya målet förtydligar ungdomspolitikens inriktning genom ett
stärkt fokus på individens makt att forma sitt liv. Målet förtydligar att
insatser för unga måste vara individanpassade och ta sin utgångspunkt
i de mänskliga rättigheterna.
Ungdomspolitiken är sektorsövergripande
Genom propositionen förtydligas att ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande,
hälsa och kultur. Arbetet inom ungdomspolitiken ska syfta till att
offentlig verksamhet som berör unga har ett ungdomsperspektiv, bedrivs utifrån kunskap om ungas levnadsvillkor och samordnas mellan
olika sektorer. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande förtydligas genom att målet gäller för alla statliga beslut och insatser som
berör ungdomar. Detta synliggör alla berörda verksamhetsområdens
gemensamma ansvar för att uppfylla målet.

Statliga beslut och insatser bör ha ett ungdomsperspektiv
Alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Det betyder i praktiken att beslut och insatser som
berör unga mellan 13 och 25 år ska:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


ta sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna,
unga ska betraktas som en mångfald individer,
unga ska stödjas att bli självständiga och
ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande.

Uppföljning av ungdomspolitiken utvecklas
Uppföljning av utvecklingen i förhållande till det övergripande målet
ska utvecklas bland annat genom skapande av en databas med
indikatorer för att följa ungdomars levnadsvillkor. Jämförelser av
statistik på lokal, regional och internationell nivå ska möjliggöras.
Ungdomars egna och ungdomsorganisationernas perspektiv stärks i
uppföljningen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors utvecklade
uppdrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare
Ungdomsstyrelsen) föreslås få i uppdrag att utveckla sin verksamhet
när det gäller stödet till kommunernas och landstingens arbete med en
kunskapsbaserad ungdomspolitik. Myndigheten ska arbeta mer
långsiktigt och anpassa sitt stöd efter kommunernas och landstingens
behov. Andra uppdrag är nya för myndigheten, som att ta fram och
sprida kunskap om metoder för arbete med ungdomar och att arbeta
med ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten
kommer liksom tidigare ansvara för att fördela statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer.

Ungdomspolitiska rådet
Det Ungdomspolitiska rådet som möts cirka två gånger per år bidrar
till regeringens omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området.
Genom Ungdomspolitiska rådet kan nya förslag inom
ungdomspolitiken förankras hos representanter för politikens
målgrupp. Rådet fungerar som en arena för diskussion och samråd om
aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som
internationella. Ungdomspolitiska rådet består av representanter från
ungdomsorganisationer och av nätverk och verksamheter som på olika
sätt arbetar med ungdomar. Även representanter från myndigheter och
forskarsamhället deltar i rådet.
I propositionen Med fokus på unga föreslås att rådet ska ges en mer
strategisk roll. Ungdoms-politiska rådet bör utvecklas till ett forum för
regeringens samlade dialog med representanter för ungdomsorganisationer. Rådet bör fylla funktionen att skapa bättre förutsättningar
för ungdomspolitikens genomslag på alla berörda områden. Flera
remissinstanser har välkomnat en utveckling av Ungdomspolitiska
rådet. En rad förändringar kan göras för att ge rådet en mer strategisk
roll. Olika satsningar och konkreta åtgärdsförslag som planeras av
regeringen och som berör unga kan i högre utsträckning tas upp till
diskussion i rådet för att förbättra och förankra förslagen. En viktig
uppgift kan vara att bidra till uppföljningen av ungdomspolitiken ur ett
ungdoms- och ungdomsorganisationsperspektiv. Rådets sammansättning bör även spegla mångfalden av ungdomsorganisationer.
Samarbete med andra aktörer
För politikområdet är det viktigt med ett utvecklat och stärkt
samarbete med kommuner, landsting, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), näringslivet och det civila samhället, särskilt
ungdomsorganisationerna.

Internationellt samarbete
Sverige deltar i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom
ramen för EU, FN, Europarådet, Nordiska ministerrådet samt
Barentsrådet. Målet för den nationella ungdomspolitiken styr också det
internationella samarbetet på det ungdomspolitiska området.
Ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet i EU för åren
2010-2018 antogs under det svenska ordförandeskapet 2009.
	

 ▪	

 Informationsmaterial: EU-samarbetet på ungdomsområdet
2010-2018
Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Prop. 2013/14:191 Med fokus på unga - en politik för goda
levnadsvillkor, makt och inflytande
	

 	

SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan
	

 	

SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett
förtydligat ansvar för stat och kommun
Ladda ner
	

 	

Deltagare - Ungdomspolitiska rådet (pdf 13 kB)
Externa länkar
	

 	

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
webbplats
	

 	

Om barn- och ungdomsforskning på FAS webbplats
	

 	

Vem gör vad? Myndigheters insatser för barn och unga,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
webbplats (pdf-fil)
Uppdaterad 21 oktober 2014

Universitet och högskola
Universitet och högskola
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Viktigare propositioner
Har inte undermenyer
Studentinflytande vid universitet och högskolor
Har inte undermenyer
Redovisningsuppdrag för universitet och högskolor

Universitet och högskola
Universitet och högskolor har en viktig och central roll
Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig huvudman,
vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett
drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare bland annat Chalmers
tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.
Vid universiteten och högskolorna finns ca 360 000 registrerade studenter. En del av dessa studerar på deltid eller på kortare kurser. Räknas dessa om till helårsstudenter blir antalet drygt 300 000. Vid universitet och högskolor finns drygt 65 000 personer anställda, vilket gör
universitet och högskolor till den enskilt största statliga sektorn. Av all
personal arbetar närmare 65 procent med forskning och undervisning.
Lärosätenas totala intäkter uppgår till nästan 55 miljarder kronor per
år, av dessa utgör 65 procent direkta statsanslag. Mätt i intäkter för alla
lärosäten går knappt hälften till utbildning på grundnivå och avancerad
nivå och drygt hälften till forskning och utbildning på forskarnivå.

Verksamheten vid universitet och högskolor
Universitet och högskolors huvuduppgift är att bedriva utbildning som
vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet,
samt bedriva forskning och konstnärlig forskning.
Universitet och högskolor ska också samverka med det omgivande
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultaten tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och
utbildning.
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas i
verksamheten och förståelsen för andra länder och för internationella
förhållanden ska främjas.
Verksamheten vid våra lärosäten ska hålla en hög kvalitet och vara
internationellt konkurrenskraftig. Sveriges förutsättningar för tillväxt,
sysselsättning och framtida välstånd är intimt förknippade med kvaliteten på den högre utbildningen och forskningen.
Målen för högskoleutbildning
Målen för all högskoleutbildning är att den, utöver kunskaper och
färdigheter inom det område som utbildningen avser, bland annat ska
ge studenterna:
	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	


förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem,
förmåga att följa kunskapsutvecklingen, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga att söka och
värdera kunskap på vetenskaplig nivå. För de olika examina finns
dessutom specifika mål.
Ansvarigt statsråd Helene Hellmark Knutsson
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Internationellt samarbete inom högre utbildning
	

 	

Söka till högre utbildning
Externa länkar
	

 	

Läs mer information om högskolor på studera.nu
	

 	

Adresslista till universitet och högskolor i Sverige på
Universitetskanslersämbetets webbplats
Uppdaterad 21 oktober 2014

Vuxenutbildning och folkbildning
Vuxenutbildning
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Yrkeshögskolan
Har inte undermenyer
Kommunal vuxenutbildning
Har inte undermenyer
Särskild utbildning för vuxna - särvux
Har inte undermenyer
Svenskundervisning för invandrare
Folkbildning

Vuxenutbildning
Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i fråga
om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av skolväsendet för
vuxna och de studiesociala reformerna vid mitten av 1970-talet innebar ett fullföljande av den tradition som grundlagts genom det folkligt
förankrade studie- och bildningsarbetet inom folkbildningen.
Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
Kommunal vuxenutbildning/komvux
Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i fråga
om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av skolväsendet för
vuxna och de studiesociala reformerna vid mitten av 1970-talet innebar ett fullföljande av den tradition som grundlagts genom det folkligt
förankrade studie- och bildningsarbetet inom folkbildningen.

Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
Särskild utbildning för vuxna/särvux
Särskild utbildning för vuxna syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper motsvarande dem som ungdomar kan få i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
Utbildning i svenska för invandrare/sfi
Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar även till att ge
vuxna invandrare som saknar grundläggande kunskaper i läsning och
skrivning sådana färdigheter.
Eftergymnasial yrkesutbildning istället för vuxenutbildning
Yrkeshögskolan
Utbildningar inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet
och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller
juridiska personer. Utbildningarna ska präglas såväl av stark
arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. Utbildningarna ska
vidare utvecklas och bedrivas av arbetsliv och utbildningsanordnare i
samverkan. En anordnare ska efter ansökan hos myndigheten kunna få
statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen.
Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är ett komplement till skolväsendet. De
bidrar till att utveckla kunskaper och färdigheter inom specifika
yrkesområden och kan bland annat bidra till bevarandet av
traditionella yrkeskunskaper.

Folkbildningen
Folkbildningen har en lång tradition i svenskt samhällsliv och präglas
av stor frihet där folkbildningen själv sätter upp mål medan staten
anger syftena med statsbidraget. Dessa är bland annat att bidra till att
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och att
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Stödet har vidare
till syfte att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja
utbildningsnivån i samhället samt att bredda intresset för och öka
delaktigheten i kulturlivet. Till folkbildningen räknas folkhögskolor,
studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.
Folkbildningsrådet har ansvaret att fördela statsbidraget till
folkhögskolorna, studieförbunden och studerandeorganisationerna.
Ansvarigt statsråd Aida Hadzialic
Ansvarigt departement Utbildningsdepartementet
Relaterat
	

 	

Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen
	

 	

Lagrådsremiss: Individualisering och integration - en
effektivare vuxenutbildning
Externa länkar
	

 	

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
	

 	

Statens skolverks webbplats
	

 	

Folkbildningsrådets webbplats
Uppdaterad 21 oktober 2014

Gustav Fridolin
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Gustav Fridolin, via registrator
Mer kontaktinformation
Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos Gustav Fridolin
Mobiltelefon 072-221 87 03

Utbildningsminister Gustav Fridolin ansvarar för:
	

 	


Förskola
Förskolan är en frivillig skolform och riktar sig till barn mellan
ett och fem år. Syftet med förskolan är att stimulera barns
utveckling och lärande samt att erbjuda barn en trygg omsorg.

	

 	


Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever förskoleklass från
och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess
barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska
stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem
för fortsatt utbildning.

	

 	


Fritidshem
Fritidshem riktar sig till elever i förskoleklass och i den
obligatoriska skolan fram till och med vårterminen
det år de fyller tretton. Fritidshemmets uppgift är att
komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation.

	

 	


Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och grundsärskolan.
Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har
föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis
läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

	

 	


De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och
rörelsehindrade barn får sin undervisning i
grundskolan. Döva och gravt hörselskadade barn går däremot i
specialskolan. Specialskolan omfattar tio
årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning
som ges i grundskolan.

	

 	


Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med
utvecklingsstörning.

	

 	


För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan.
Grundsärskolan består av nio årskurser och ska ge
en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar
och som så långt det är möjligt motsvarar
utbildningen i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en
särskild inriktning som benämns träningsskola.
I träningsskolan går elever som inte kan tillgodogöra sig hela
eller delar av undervisningen i grundsärskolan
i övrigt.

	

 	


Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans
första sex år.

Uppdaterad 16 oktober 2014

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Utbildningsdepartementet
Aida Hadzialic
	

 	

Har inte undermenyer
CV
	

 	

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Uttalanden
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
	

 	

Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Har inte undermenyer
Statssekreterare
Kontakta Aida Hadzialic
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Aida Hadzialic, via registrator
Mer kontaktinformation
Sofie Rudh
Pressekreterare hos Aida Hadzialic
Telefon 08-405 27 37
Mobiltelefon 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic ansvarar
för:
	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


Gymnasieskola
Från höstterminen 2011 består den reformerade
gymnasieskolan av 18 treåriga nationella program, som kan
vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program ger
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Det
gör även yrkesexamen från yrkesprogram om eleven har läst de
kurser i svenska och engelska som krävs för
högskoleförberedande examen. Vid sidan av de nationella
programmen finns introduktionsprogram för elever som inte är
behöriga till nationella program.
Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition.
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån
statlig eller kommunal vuxenutbildning till
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller
kompetensutveckling i arbetslivet.
Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig",
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
Till folkbildning räknas framför allt verksamhet inom
folkhögskolor och studieförbund.
Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes

levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
De stöd som når flest personer är studiehjälp och studiemedel.
Studiehjälp ges främst till unga studerande i gymnasieskolan.
Studiemedel är ett samlat stöd som omfattar studerande på
högskolenivå och annan eftergymnasial nivå samt vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa
studerande att få tilläggslån och merkostnadslån. För
studerande med barn utgår ett tilläggsbidrag.
	

 	


	

 	


Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra levnadsvillkoren för
Sveriges cirka 1,5 miljoner ungdomar. Målen för politiken är
att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig
tillgång till makt. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande
och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren
för ungdomar. Arbetet med samordning och redovisning för att
uppnå de övergripande målen sker inom fem huvudområden:
- Utbildning och lärande
- Arbete och försörjning
- Hälsa och utsatthet
- Inflytande och representation
- Kultur och fritid

Uppdaterad 23 oktober 2014

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Aida Hadzialic
*
Statsministern förordnar statsrådet Aida Hadzialic att fr.o.m. denna dag
i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra följande ärenden.
l. Förvaltningsärenden

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare
samt därtill anslutande särskilda utbildningsformer,
uppdragsutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare,
utbildning inom yrkeshögskolan,

Förvaltningsärenden som gäller

studiestöd och andra studiesociala frågor.

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare
samt därtill anslutande särskilda utbildningsformer,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Aida Hadzialics
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

uppdragsutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare,

huvudmän för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare,

kompletterande utbildningar,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,

folkbildningsfrågor,

Myndigheten för yrkeshögskolan,

samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,

Folkbildningsrådet,

utbildning inom yrkeshögskolan,

Centrala studiestödsnämnden,

studiestöd och andra studiesociala frågor.

Överklagandenämnden för studiestöd,

2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något
annat departement i den mån utbildningsanstaltens huvudsakliga
verksamhetsområde eller ändamål kan hänföras till någon av de
ärendegrupper som anges under punkterna l och 2 ovan.

Helene Hellmark Knutsson
Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Helene Hellmark Knutsson
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Helene Hellmark Knutsson, via registrator
Klas-Herman Lundgren
Presskontakt hos Helene Hellmark Knutsson
Mobiltelefon 072-551 56 15

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Helene Hellmark Knutsson
*
Statsministern förordnar statsrådet Helene Hellmark Knutsson att
fr.o.m. denna dag i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra
följande ärenden.
l Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
forskning som inte hör till något annat departement,

pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

Nobelstiftelsen,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Helene Hellmark
Knutssons ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

bolag knutna till universitet eller högskolor,

Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
överklagandenämnden för högskolan,

European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något
annat departement,

Högskolans avskiljandenämnd,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat
departement,

statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat
departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör lili
departementet ska tillgodose,

Kungl. biblioteket,

i den mån utbildningsanstartens., akademiens, samfundets eller
stiftelsens huvudsakliga verksamhetsområde eller ändamål kan
hänföras till någon av de ärendegrupper som anges under punkterna l
och 2 ovan.

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövnmgsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet for rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,

*
Statsministern förordnar att Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd samt Stiftelsen för vård- och allergiforskning fr.o.m. denna dag
i chefen för Socialdepartementets ställe ska höra till statsrådet Helene
Hellmark Knutssons ansvarsområde.
*
Statsministern förordnar att Akademiska Hus Aktiebolag fr.o.m. denna
dag i chefen för Finansdepartementets ställe ska höra till statsrådet
Helene Hellmark Knutssons ansvarsområde.

Helene Hellmark Knutsson
Ansvarsområden
Minister för högre utbildning och forskning,
Helene Hellmark Knutsson ansvarar för:
Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter,
som lyder direkt under regeringen.
Det finns 14 universitet och 20 högskolor med statlig
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig.
Dessutom finns det 17 enskilda utbildningsanordnare
bland annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen
högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.
De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift
är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller
konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.
Forskning
Forskningspolitiken syftar till att stärka Sveriges ställning
som forskningsnation och därmed stärka konkurrenskraften i en globaliserad värld.
Uppdaterad 17 oktober 2014

Budgeten

▪

Utgiftsområde 15: Studiestöd (pdf 382 kB)

▪

Utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning (pdf 2,1 MB)

* IT. Information, Konst, kultur, idrott.
Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke
Demokratiproblem ingår i området för demokrati

Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström. Del om idrott

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan. Delar om it od
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och
idrottsfrågor.

Om Kulturdepartementet
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Kultur
	

 ▪	

 Medier
	

 ▪	

 Idrott
Kulturdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Budget
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kommittéer och utredningar
	

 ▪	

 Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
	

 ▪	

 Remisser och remissvar
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Arbetet i EU
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Vanliga frågor och svar
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	


Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister

Ansvarsområden. I korthet.

Ansvarsområden, kulturdepartementet.

Kulturdepartementet

Kultur

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer och utredningar
Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Vanliga frågor och svar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Kulturdepartementets ansvarsområden
	

 	

	

 	

	

 	


Kultur
Medier
Idrott

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Uppdaterad 4 november 2014
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Arkiv
Barn- och ungdomskultur
Bildkonst, arkitektur, form och design
Har inte undermenyer
Det civila samhället inom kulturområdet
Forskning inom kulturområdet
Har inte undermenyer
Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
Internationellt samarbete
Har inte undermenyer
Jämställdhet inom kulturen
Har inte undermenyer
Kulturbryggan
Har inte undermenyer
Kultur och hälsa
Kulturmiljö
Kultursamverkan
Har inte undermenyer
Kultursponsring
Litteraturen, läsandet och språket
Museer och utställningar
Teater, dans och musik

Kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.

Idrott

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

	

 	


	

 ▪	


	

 	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
inom kulturområdet,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Medier
	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	


Radio och tv
Dagspress
Film
Har inte undermenyer
Skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

Mål för mediepolitiken
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald,
massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka
skadliga inslag i massmedierna.

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

Idrott

Har inte undermenyer
Idrottslyftet
Har inte undermenyer
Arbete mot dopning
Har inte undermenyer
Barnidrott
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete inom idrottsområdet
Har inte undermenyer
Internationella idrottsevenemang
Har inte undermenyer
Läsfrämjande insatser för idrottande barn och ungdom
Supporterkultur

Regeringen vill stödja en stark och självständig idrottsrörelse som
engagerar många och är en viktig del i vår gemensamma välfärd. En
viktig utgångspunkt för regeringen är att idrotten är inkluderande och
öppen för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell
läggning, livsåskådning, social, etnisk eller kulturell bakgrund, eller
funktionsnedsättning.
Regeringen kommer att i dialog med Riksidrottsförbundet arbeta för
att fler ska inkluderas i idrotten. Regeringen kommer även att analysera utvecklingen när det gäller avgifter inom barn- och ungdomsidrotten
och dess inverkan på förutsättningen för en idrott som är öppen för
alla.
Barn och ungas idrottande och rörelse är prioriterade frågor. Målen för
idrottsfrågorna är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och
män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja
en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar,

kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning. Att
öka barn och ungas idrottande och rörelse är därför prioriterade frågor.
Statens stöd till idrotten
Statens stöd till idrotten syftar till att stödja verksamhet som

Alice Bah Kuhnke

	

 ▪	


	

 	


	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och
benägenhet för motion och idrott,
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka
barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt
idrottande,
gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed
främjar en god folkhälsa,
syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män
lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
främjar integration och god etik, och
aktivt motverka dopning inom idrotten.

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares
internationella konkurrenskraft.
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan har
från och med 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten.
Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig uppföljning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal indikatorer,
fördjupade analyser och kompletterande forskning. Sveriges Riksidrottsförbunds återrapportering är inriktad på kvantitativa resultatmått.
Det bidrag till svensk idrott som tidigare beräknats som en andel av
överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget har
upphört och ersattes 2010 av ett stabilt och förutsägbart höjt anslag
över statsbudgeten.

	

 	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartikel
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Alice Bah Kuhnke, via registrator
Mer kontaktinformation
Hanna Lidström
Presskontakt hos Alice Bah Kuhnke
Mobiltelefon 072-542 80 32
e-post till Hanna Lidström

Alice Bah Kuhnke

Ansvarsområden
Statsministern har den 14 oktober beslutat om fördelningen av ansvarsområden mellan statsråden. Kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke ansvarar för
kultur- och mediefrågor medan idrottsfrågorna flyttar till
Socialdepartementet. Hon ansvarar också för demokratipolitiken som i dag handläggs i Justitiedepartementet
samt frågor om diskriminering, de nationella minoriteterna och mänskliga rättigheter nationellt som handläggs
av Arbetsmarknadsdepartementet.
Statsråd Alice Bah Kuhnke ansvarar även för frågor om
trossamfund och begravningsverksamheten, Sametinget
och frågorna om politiken för det civila samhället. Dessa
frågor handläggs idag av Socialdepartementet, Landsbygdsdepartementet samt Utbildningsdepartementet.
Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Kulturdepartementet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14
oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket
innebär att Alice Bah Kuhnke föredrar de ärenden som är
kopplade till hennes portfölj, men som fram till den 1
januari 2015 handläggs av andra departement än Kulturdepartementet.
Vad är ett § 5-förordnande?
Ett § 5-förordnande är ett förordnande enligt 7 kap. 5 §
regeringsformen som innebär att statsministern beslutar
att ett ärende som hör till ett visst departement ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen. Denna
ordning gäller fram till årsskiftet, då frågorna formellt
flyttar över till det departement där det ansvariga
statsrådet sitter.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Alice Bah Kuhnke
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som gäller medborgarnas inflytande och delaktighet i
samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat
departement samt demokrati och allmänna val, i den mån sådana
frågor inte hör till något annat departement.
Statsministern beslutar vidare att Valmyndigheten SKB höra till
statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra förvaltnings- och
lagstiftningsärenden som gäller trossamfund och begravningsväsendet.
Statsministern beslutar vidare att Nämnden för statligt stöd till
trossamfund ska höra till statsrådet Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Utbildningsdepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som gäller
allmänna frågor om förutsättningar för det civila samhällets organisationer,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till allmänna samlingslokaler.
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Landsbygdsdepartementets ställe föredra lagstiftningsärenden som gäller Sametinget.
Statsministern beslutar vidare att Sametinget ska höra till statsrådet
Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde.
*
Statsministern förordnar statsrådet Alice Bah Kuhnke att fr.o.m. denna
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra följande
ärenden.

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt
samordning och utveckling av sådana frågor,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana
frågor.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på
nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Alice Bah Kuhnkes
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

diskriminering på grund av kön; könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattoing,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

Diskrimineringsombudsmannen,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans,
i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den

Nämnden mot diskriminering.

Gabriel Wikström

Gabriel Wikström

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Socialdepartementet.

	

	


Gabriel Wikström
	

 	

Har inte undermenyer
Cv
	

 	

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Har inte undermenyer
Statssekreterare
Kontakta Gabriel Wikström
Socialdepartementet
e-post till Gabriel Wikström, via registrator
Mer kontaktinformation
Christian Scharf
Presskontakt hos Gabriel Wikström
Mobiltelefon 072-215 12 02
e-post till Christian Scharf
Juan-Pablo Roa
Presskontakt hos Gabriel Wikström
Telefon 08-405 33 72
Mobiltelefon 072-249 47 20
e-post till Juan-Pablo Roa

Ansvarsområden för folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsministern

	

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel 	

 Wikström
ansvarar för frågor som rör folkhälsa, hälso- 	

och sjukvård samt
idrott.
	

 	

	

 	

	

 	


Folkhälsa
Hälso- och sjukvård
Idrott

Idrott. Se idrott ovan under “Kulturdepartementet”

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan
Ansvarsområden

Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor
som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om
urban utveckling som i dag hanteras av
Arbetsmarknadsdepartementet.

Mehmet Kaplan
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan
Mobiltelefon 070-208 94 43

Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och
postkommunikation.
	

	

	

	

	


Ansvarsområden för bostadsfrågor od visas i området för
hushåll, då det gäller drift od, dvs användarperspektivet.
Områdena visas också i området för planering av fysiska
miljöer där det gäller planeringsperspektivet. Områdena
visas också i området för näringar, där det gäller byggnadsarbeten och tillverkning av byggprodukter o d.

	

	

	


Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där
det gäller användningen av it m m och i området för
näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller

Mehmet Kaplan
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans
ansvarsområde ska höra föijande myndigheter och organ:

Förvaltningsärenden som gäller
Post- och telestyrelsen,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (it),
övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvaltning,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,
postkommunikationer,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement.

E-Iegitimationsnämnden.
(Post bör ingå i transporter)

Från näringsdepartementet
It-politik och postfrågor
Politiken för informationssamhället
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Budget för informationssamhället
Digitalisering
Har inte undermenyer
Bredband
E-förvaltningen
Har inte undermenyer
Internationellt
Har inte undermenyer
Remisser

Ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Politiken för informationssamhället
I politiken för informationssamhället ingår it-politik och postfrågor.
It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla samhällsområden. Området omfattar reglering och främjande av it och elektronisk kommunikation, inklusive nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik, internets förvaltning, tillgång till bredband och infrastruktur för it.
Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för postopera-

törer på marknaden. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till
den samhällsomfattande posttjänsten, som omfattar daglig service till
alla hushåll, företag och organisationer samt grundläggande betaltjänster. Genom sitt nära samband med marknader som till exempel
kommunikation, transport och logistik och reklam är postsektorn en
viktig del av samhällets ekonomiska infrastruktur.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för informationssamhället 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen totalt cirka 500
miljoner för området politiken för informationssamhället. Regeringen
förstärker bland annat styrningen och samordningen av itanvändningen i statsförvaltningen. Årligen satsas 45 miljoner kronor
under perioden 2015-2018 på innovativa och samverkande digitala
lösningar.
	

 ▪	

 Budget för informationssamhället
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Alla notiser
Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för informationssamhället
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndighet
	

 ▪	

 Post- och telestyrelsen (PTS)
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

Budgeten

▪

Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund
och fritid (pdf 2,5 MB)

Budgeten

▪
	

	


Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2
MB)
Politiken för informationssamhället ingår här. Politiken för
transporter ingår i området för transporter.

* Jobb.
Politik för en arbetsmarknadsminister .

Jämställdhet i jobb ingår i “Jobb”. Jämställdhet i all-mänhet
ingår i “Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Social-tjänst”
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsminister (dep-chef)
Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och
integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

Om Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Arbetsliv
	

 ▪	

 Arbetsmarknad
	

 ▪	

 Integration
	

 ▪	

 Diskriminering
	

 ▪	

 Mänskliga rättigheter
Arbetsmarknadsdepartementet
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Arbetet i EU
	

 ▪	

 Budget
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kommittéer
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Myndigheter
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Organisation
	

 ▪	

 Remisser
	

	

 ▪	

 Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister

Ansvarsområden. I korthet.

	

 	


Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsfrågorna omfattar i huvudsak matchning av
arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska
program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättningen
och Europeiska Socialfonden.

	

 	


Integration
Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell
bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares
etablering i samhället, ersättning till kommunerna för
flyktingmottagande, främjande av integration, urbant
utvecklingsarbete och svenskt medborgarskap.

	

 	


Diskriminering
Politiken mot diskriminering omfattar åtgärder för att
förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I
området ingår även åtgärder mot diskriminering,
främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av
intolerans.

	

 	


Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågorna på nationell nivå. I det ingår även ett
ansvar för rapportering till FN-kommittéer om efterlevnaden av
vissa konventioner.

Arbetsmarknadsdepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Organisation
Remisser

Ansvarsområden
Ansvarsområden för Arbetsmarknadsdepartementet
	

 	


Arbetsliv
Arbetslivspolitiken består av områdena arbetsmiljö, arbetsrätt
och lönebildning. Arbetsmiljöpolitiken omfattar insatser för ett
väl fungerande arbetsmiljöarbete, arbetsrättsområdet behandlar
de arbetsrättsliga frågorna och lönebildningsområdet avser
insatser för en väl fungerande lönebildning och medling i
arbetstvister.

	

 	


	

 	


Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap
förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk
medborgare. En annan grundprincip är att undvika statslöshet.
Sedan 2001 accepterar Sverige dubbelt medborgarskap.
Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om skydd och stöd för de
nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.
De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt
gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet för de
nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete att värna om de
mänskliga rättigheterna.

Uppdaterad 22 oktober 2014

Arbetsliv
Arbetsliv
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Budget
Har inte undermenyer
Arbetsmiljö
Har inte undermenyer
Arbetsrätt
Har inte undermenyer
Lönebildning

Ansvarigt statsråd Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister
Ansvarigt departement Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsliv
Arbetslivspolitiken är central för en väl fungerande arbetsmarknad.
Politiken bygger på en ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter, där statens roll är att genom ändamålsenliga regelverk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta
tillkomsten av nya jobb. Samtidigt skapas förutsättningar för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens närmare
utformning, lönebildningen, m.m.
Regeringen vill främja kollektivavtalsvillkor inom t.ex. arbetsmarknadspolitiken och inom ramen för offentlig upphandling. Den svenska
arbetsmarknadsmodellen ska skapa goda förutsättningar för trygghet,
utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. För en väl fungerande modell,
som över tid kan utvecklas, behövs en bra dialog mellan staten och
arbetsmarknadens parter.
Arbetsmiljö
För att fler ska kunna arbeta längre måste arbetsmiljöförhållandena
utformas så att människor inte slits ut i förtid. De grundläggande

kraven på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet läggs fast i
lagstiftningen. Genom denna tydliggörs vilka krav som ställs på alla
företag och verksamheter som verkar inom landets gränser.
Det moderna arbetslivet medför nya utmaningar, ofta av psykosocial
art, samtidigt som många mer traditionella arbetsmiljöproblem, ofta av
teknisk eller fysisk art, kvarstår. Många upplever ett mer stressigt
arbetsliv som sliter ut människor i förtid. Om människor ska orka
jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt
och fysiskt slitsamma arbeten.
Än större krav på arbetsmiljöförbättringar ställs för att uppnå ett längre
arbetsliv. Den tillgängliga statistiken inom arbetsmiljöområdet visar på
en negativ utveckling av antalet arbetsskador.
Arbetsmiljöarbetet måste ha en fast och tydlig förankring ute på
arbetsplatserna. I detta arbete har skyddsombud och regionala
skyddsombud en viktig funktion.
Arbetsrätt
Regeringen vill arbeta på flera fronter för att stärka och utveckla den
svenska arbetsmarknadsmodellen, både nationellt och inom EUarbetet. Kollektivavtalens ställning måste värnas. Svenska löner och
villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Det är viktigt att
lagstiftningen utformas så att den främjar tillämpningen av sådana
villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om i
kollektivavtal.
Budget
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
	

 ▪	

 Arbetsmarknadsdepartementets budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Svenska ILO-kommittén

	

 ▪	

	

 ▪	


Arbetsmiljöverket
Medlingsinstitutet

Domstol
	

 ▪	

 Arbetsdomstolen
Relaterade myndigheter
	

 ▪	

 Vinnova
	

 ▪	

 Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
Arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer
	

 ▪	

 LO (Landsorganisationen i Sverige)
	

 ▪	

 TCO (Tjänstemännens Centralorganisatio)
	

 ▪	

 SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)
	

 ▪	

 Arbetsgivarverket
	

 ▪	

 Svenskt Näringsliv
	

 ▪	

 SKL (Sveriges kommuner och landsting)
	

 ▪	

 Företagarna
	

 ▪	

 Fria företagare
Internationella organ
	

 ▪	

 Europarådet
	

 ▪	

 Europeiska arbetsmiljöbyrån
	

 ▪	

 ILO (International Labour Organization)

Arbetsmarknad

personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka
så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Arbetsmarknad
	

 	

	

 	

	

 	


Budget
Har inte undermenyer
Arbetslöshetsstatistik
Nyhetsbrev om arbetsmarknaden

Ansvarigt statsråd Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister
Ansvarigt departement Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknad
Jobbpolitiken i Sverige måste ta sin utgångspunkt i människors vilja
till arbete och utveckling. Arbete betyder gemenskap och tillhörighet;
makt att forma sitt liv och sin framtid. Att fler kvinnor och män finner
ett jobb är avgörande för att hålla ihop Sverige. Ett land med hög
sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet blir rikare, tryggare och
öppnare.
Regeringens övergripande politiska prioritering är därför full
sysselsättning. Det är en helt central uppgift att skapa förutsättningar
för fler jobb och med kraft bekämpa arbetslösheten. Det är särskilt
angeläget att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten
och den höga långtidsarbetslösheten, liksom att överbrygga
matchningsgapet på arbetsmarknaden. Fler utrikes födda kvinnor och
män måste ges förutsättningar att snabbt komma i arbete.
Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra regeringens politik. Antalet

Budget
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
	

 ▪	

 Arbetsmarknadsdepartementets budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Arbetsförmedlingen
	

 ▪	

 IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen)
	

 ▪	

 IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering)
	

 ▪	

 Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige)

Integration
Asyl, migration och integration
	

 	

	

 	

	

 	


Integration
Migrations- och asylpolitik
Information om viseringar (visum)

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister
Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister
Ansvarigt departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Justitiedepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet, 23 oktober 2014
Arbetsförmedlingen får medel för nyanländas etablering
Arbetsförmedlingen tillförs medel från årsskiftet för att upprätthålla
kvaliteten i arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Det kraftigt ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget innebär en
stor utmaning för Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten
behöver tillräckliga förvaltningsresurser för att kunna fullfölja
lagstadgade uppdrag för etablering i arbete för både kvinnor och män.
	

 ▪	

 Integrationssatsningar i budgeten för 2015
Justitiedepartementet, 23 oktober 2014
Budget för migration 2015

Målet för migrationspolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar
migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den
reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en
behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar
migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och
internationella samarbetet. Faktablad som beskriver budgeten för
migrationsområdet 2015.
	

 ▪	

 Informationsmaterial: Budget för migration 2015
Arbetsmarknadsdepartementet, 21 oktober 2014
Statsrådens ansvarsområden
Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för
Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna
arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.
Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som
hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat
statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till
de förordnade statsrådens departement.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på
Justitiedepartementet får ansvar för frågor om svenskt medborgarskap.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan på
Näringsdepartementet får ansvar för frågor om urban utveckling.
Fler notiser
	

 ▪	

 Läs om budgetpropositionen för 2015 och ladda ner den som
pdf

Information om viseringar och visum
Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i
Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars
medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Information om Migrationspolitik
Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom
migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.
Externa länkar
	

 	

Migrationsverkets webbplats
	

 	

Sveriges domstolars webbplats
	

 	

UNCHR - FN:s flyktingkommissaries webbplats

Diskriminering
Diskrimineringsfrågor
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Budget
Har inte undermenyer
Diskrimineringslagen
Homo- bisexuella och transpersoners rättigheter
Har inte undermenyer
Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Samtidigt
inrättades Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att
lagen följs.
Diskrimineringsförbudets omfattning
I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i
princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder.
Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om att bristande
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som
en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
	

 ▪	


Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering 2015

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) inrättades den 1 januari 2009
och har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. DO utreder bland
annat anmälningar om diskriminering och granskar hur arbetsgivare,

högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på
åtgärder för att förebygga diskriminering.
Rätt för intresseorganisationer att föra talan
Diskrimineringslagen ger rätt till vissa ideella föreningar att i domstol
föra talan för enskilda personer. För att få föra talan ska den ideella
föreningen enligt sina stadgar ta tillvara sina medlemmars intressen.
Föreningen ska även ha intresse i saken och ekonomiska
förutsättningar att föra talan och även i övrigt vara lämpad att företräda
den enskilde.
Ersättning vid diskriminering
Vid överträdelse av diskrimineringslagen kan
diskrimineringsersättning utgå. Diskrimineringsersättningen ska både
vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och
samtidigt avskräcka från diskriminering.
Fakta om diskrimineringslagen
SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder.
DISKRIMINERINGSFÖRBUDENS OMFATTNING
Diskrimineringslagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller:
- arbetslivet
- utbildningsverksamhet

- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan
offentligt uppdrag
- start eller bedrivande av näringsverksamhet
- yrkesbehörighet
- medlemskap i vissa organisationer
- varor, tjänster och bostäder
- allmän sammankomst och offentlig tillställning
- hälso- och sjukvården
- socialtjänsten
- socialförsäkringen
- arbetslöshetsförsäkringen
- studiestöd
- värnplikt och civilplikt
- offentlig anställning.
Relaterat
	

 	

Proposition 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot
åldersdiskriminering
	

 	

Prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i
fråga om försäkringstjänster
	

 	

Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
	

 	

Diskrimineringslagen på engelska
	

 	

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen på engelska
Externa länkar
	

 	

Diskrimineringslagen, SFS 2008:567
	

 	

Lag om Diskrimineringsombudsmannen, SFS 2008:568
	

 	

Mer om arbetet mot diskriminering på
Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
	

 	

	

 	

	

 	


Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Mänskliga rättigheter i Sverige
Har inte undermenyer
FN:s råd för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter
Den första FN-texten om mänskliga rättigheter är FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Den innehåller de
flesta av de rättigheter som senare har specificerats i olika
internationella konventioner.
Bland annat innehåller den de grundläggande friheterna, såsom rätten
att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå
med i en organisation eller att ordna möten rätten till skydd mot
övergrepp, till exempel rätten till en rättvis rättegång, att inte bli
godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr
rättigheter för att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven, till
exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård
och till utbildning.
Under de drygt sextio år som gått sedan den allmänna förklaringen
antogs har rättigheterna slagits fast i ett antal internationella
konventioner. Konventionerna tillförsäkrar enskilda olika rättigheter
gentemot de stater som har ratificerat konventionerna. Sverige har
ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, vilket

innebär att vi förbundit oss att respektera konventionernas regler. Den
svenska utrikespolitiken ska bidra till att människor även i andra
länder får del av de mänskliga rättigheterna.
Sverige och 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
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


" verkat för att människor också i andra länder får del av de
mänskliga rättigheter som fastslagits inom ramen för FN och
andra internationella fora
" verkat för att folkrätten och de mänskliga rättigheterna
genomsyrar svenska och EU:s utrikespolitiska
ställningstaganden
" främjat en modern tolkning av FN-stadgan där individens
säkerhet och rättigheter är centrala
" fortsatt aktivt slagit vakt om den internationella
brottmålsdomstolen (ICC)
" verkat för att den internationella kampen mot terrorism
bedrivs med full respekt för folkrätten, de mänskliga
rättigheterna och rättsstatens principer
" verkat för en förbättrad övervakning av den internationella
humanitära rätten

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

 	

Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter
2014
Ladda ner
	

 	

Viktiga grundpelare i arbetet för mänskliga rättigheter (pdf 333
kB)
	

 	

Viktiga grundpelare i arbetet för mänskliga rättigheter, vykort
(pdf 1,0 MB)
Externa länkar
	

 	

Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadsdepartementet
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Cv - statssekreterare Erik Nilsson
Kontakta Ylva Johansson
Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ylva Johansson (via registrator)
Mer kontaktinformation

Budgeten

	

	

	


▪

Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv
(pdf 1,1 MB)

▪

Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för
fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader
och näringar.

* Näringar.
Politik för en näringsminister.

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg
Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

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

Om Näringsdepartementet
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Energi
	

 ▪	

 It-politik
	

 ▪	

 Näringsliv
	

 ▪	

 Postfrågor
	

 ▪	

 Regional tillväxt
	

 ▪	

 Transporter och infrastruktur
Näringsdepartementet
	

 ▪	

 Budget
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Arbetet i EU
	

 ▪	

 Organisation
	

 ▪	

 Myndigheter
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kommittéer
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Synpunkter, idéer och frågor
	

 ▪	

 Remisser
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 ▪	

 Har inte undermenyer
Kontaktinformation
	

 ▪	

 Mikael Damberg Närings- och innovationsminister
	

 ▪	

 Anna Johansson Infrastrukturminister
	

 ▪	

 Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

Ansvarsområden. I korthet.

	

 	


It-politik
It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla
samhällsområden. Området omfattar reglering och främjande
av it och elektronisk kommunikation, inklusive nät- och
informationssäkerhet, frekvenspolitik, internets förvaltning,
tillgång till bredband och infrastruktur för it.

	

 	


Näringsliv
Näringspolitiken handlar om insatser för att skapa goda
ramvillkor för företag, stärka entreprenörskap, innovationskraft
och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar geologi-,
meteorologi-, mineral- och statsstödsfrågor, samt
säkerhetsfrågor inom elområdet. Näringspolitiken omfattar
även riktade insatser till olika branscher och sektorer, såsom
turism, stål-, skogs-, gruv-, metall- och kemiindustrin samt
fordons-, läkemedels- och it-industrin.

	

 	


Postfrågor
Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för
postoperatörer på marknaden. Syftet är att säkerställa
allmänhetens tillgång till den samhällsomfattande posttjänsten,
som omfattar daglig service till alla hushåll, företag och
organisationer samt grundläggande betaltjänster. Genom sitt
nära samband med marknader som till exempel
kommunikation, transport och logistik och reklam är
postsektorn en viktig del av samhällets ekonomiska
infrastruktur.

	

 	


Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges

Näringsdepartementet
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Budget
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Organisation
Myndigheter
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Kommittéer
Har inte undermenyer
Synpunkter, idéer och frågor
Remisser
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Näringsdepartementets ansvarsområden
	

 	


Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och
användning av energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet,
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. El- och
gasmarknadsfrågor, förnybar energi såsom bio- och solenergi
samt vind- och vattenkraft, samt energieffektivisering utgör
viktiga delar inom området.

utvecklingskraft, tillväxtpotential och
sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara. Området omfattar
regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till
kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram. Den
nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft
lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.
	

 	


Transporter och infrastruktur
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet.
I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt
transport- och infrastrukturforskning.

Uppdaterad 31 oktober 2014

Energi
Energi
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för energi
	

 	

Energieffektivisering
	

 	

Energimarknader
	

 	

Förnybar energi
	

 	

Har inte undermenyer
Kärnkraft
	

 	

Har inte undermenyer
Samordningsråd för smarta elnät
	

 	

Fossiloberoende fordonsflotta
	

 	

Har inte undermenyer
Internationellt
	

 	

Har inte undermenyer
Remisser
Ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Energiminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Energi
Energipolitiken handlar om tillförsel, distribution och användning av
energi, i syfte att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet. El-, värme- och gasmarknadsfrågor, förnybar
energi såsom bio- och solenergi samt vind- och vattenkraft, samt
energieffektivisering utgör viktiga delar inom området.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för energi 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,5 miljarder kronor för området energi. Regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om det
statliga bolaget Vattenfall i syfte att göra det ledande i omställningen
av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Propositionen
innehåller även ett antal andra aviseringar så som förstärkt stöd till
solceller och skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Utbildningsdepartementet, 20 oktober 2014
Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och
energieffektivisering i skolan
Regeringen har för avsikt att lämna förslag i kommande budgetpropositionen om ett nytt statsbidrag för medfinansiering av investeringar
i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

Alla notiser

- Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och
lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger
utbildningsminister Gustav Fridolin.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad
arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan
	

 ▪	

 Promemoria: Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
Näringsdepartementet, Miljödepartementet,
Finansdepartementet, 16 oktober 2014
Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av
Vattenfall
Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En
statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa
Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister
tillika biträdande finansminister Per Bolund.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för energi
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Elsäkerhetsverket
	

 ▪	

 Energimarknadsinspektionen
	

 ▪	

 Energimyndigheten
	

 ▪	

 Svenska kraftnät
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

It-politik och postfrågor
Politiken för informationssamhället
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Budget för informationssamhället
Digitalisering
Har inte undermenyer
Bredband
E-förvaltningen
Har inte undermenyer
Internationellt
Har inte undermenyer
Remisser

Ansvarigt statsråd Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Politiken för informationssamhället
I politiken för informationssamhället ingår it-politik och postfrågor.
It-politiken handlar om att främja digitaliseringen inom alla samhällsområden. Området omfattar reglering och främjande av it och elektronisk kommunikation, inklusive nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik, internets förvaltning, tillgång till bredband och infrastruktur för it.
Politiken för post handlar om villkor och förutsättningar för postoperatörer på marknaden. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till
den samhällsomfattande posttjänsten, som omfattar daglig service till

alla hushåll, företag och organisationer samt grundläggande betaltjänster. Genom sitt nära samband med marknader som till exempel
kommunikation, transport och logistik och reklam är postsektorn en
viktig del av samhällets ekonomiska infrastruktur.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för informationssamhället 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen totalt cirka 500
miljoner för området politiken för informationssamhället. Regeringen
förstärker bland annat styrningen och samordningen av itanvändningen i statsförvaltningen. Årligen satsas 45 miljoner kronor
under perioden 2015-2018 på innovativa och samverkande digitala
lösningar.
	

 ▪	

 Budget för informationssamhället
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Alla notiser
Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för informationssamhället
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndighet
	

 ▪	

 Post- och telestyrelsen (PTS)
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
	

 ▪	

 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

Näringsliv
Näringspolitik
	

 	


Har inte undermenyer
Budget för näringspolitik
	

 	

Företagande
	

 	

Innovation
	

 	

Har inte undermenyer
Mineralfrågor
	

 	

Har inte undermenyer
Konkurrens
	

 	

Statlig företagsfinansiering
	

 	

Miljöteknik
Ansvarigt statsråd Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Näringspolitik
Näringspolitiken handlar om insatser för att skapa goda ramvillkor för
företag, stärka entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar geologi-, meteorologi-, mineral- och
statsstödsfrågor, samt säkerhetsfrågor inom elområdet. Näringspolitiken omfattar även riktade insatser till olika branscher och sektorer,
såsom turism, stål-, skogs-, gruv-, metall- och kemiindustrin samt
fordons-, läkemedels- och it-industrin.
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för näringspolitiken 2015

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 5,4 miljarder kronor för området näringspolitik. Regeringen vill bland annat stärka
småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader, öka anslaget till
Almi Företagspartner och förändra verksamhetsinriktningen för
Fouriertransform AB. Vidare ska en nyindustrialieringsstrategi tas
fram, ett innovationsråd inrättas och insatser för utveckling och export
av svensk miljöteknik prioriteras.
	

 ▪	

 Budget för näringspolitik
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget
Näringsdepartementet, 22 oktober 2014
Förstärkning av Almi
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 föreslå ett ökat
anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från
och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga
faser eller med tillväxtpotential.
En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska
företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Förstärkning av Almi
Näringsdepartementet, 22 oktober 2014
Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen
Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 att föreslå
att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor.
Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa.

Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är
ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga
högkostnadsskyddet.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för
företagen

Regional tillväxt

Alla notiser

	

 	


Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för näringspolitik
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 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
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 Bolagsverket
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 Konkurrensverket (KKV)
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 Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar Tillväxtanalys
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 Patentbesvärsrätten (PBR)
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 Patent- och registreringsverket (PRV)
	

 ▪	

 Patentombudsnämnden
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 Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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 Tillväxtverket
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 Vinnova
Bolag och stiftelser
	

 ▪	

 ALMI Företagspartner AB
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 Industrifonden

Regional tillväxt
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Internationellt

Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet
Regional tillväxt
Politiken för regional tillväxt handlar om att hela Sveriges
utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska
tas tillvara. Området omfattar regionala utvecklingsstrategier,
regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s

regionalfondsprogram. Den nationella strategin för regional tillväxt
och attraktionskraft lägger fast inriktningen för perioden 2014-2020.
Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet,
Landsbygdsdepartementet, 29 oktober 2014
67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en
strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges
medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska
användas de kommande sju åren.
	

 ▪	

 Pressmeddelande: 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i
hela landet
Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för regional tillväxt 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 2,7 miljarder
kronor för området regional tillväxt. En modern och aktiv regional
tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar,
såväl i städer som på landsbygden.
	

 ▪	

 Budget för regional tillväxt
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Transporter och infrastruktur
Transportpolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för transportpolitik
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De transportpolitiska målen
	

 	

Så planerar vi infrastrukturen
	

 	

Har inte undermenyer
Trafikslag
	

 	

Internationellt
	

 	

Har inte undermenyer
Remisser
Ansvarigt statsråd Anna Johansson Infrastrukturminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Alla notiser

Transportpolitik
Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Budget för 2015
	

 ▪	

 Budget för regional tillväxt
	

 ▪	

 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter och regionala aktörer
	

 ▪	

 Tillväxtanalys
	

 ▪	

 Tillväxtverket
	

 ▪	

 Länsstyrelserna
	

Strukturfondsbloggen

Näringsdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för transportpolitiken 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen 49,7 miljarder
kronor för området transportpolitik. Regeringen föreslår bland annat
ett förstärkt underhåll av järnvägen och en investering om 500 miljoner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer under
perioden 2015-2018.
	

 ▪	

 Budget för transportpolitik
	

 ▪	

 Läs mer om statens budget på regeringen.se/budget

Näringsdepartementet, 9 oktober 2014
Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk
Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s transportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid rådsmötet.
	

 ▪	

 Artikel: Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk

Mikael Damberg

Alla notiser

	

 	


Budget för 2015
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 Budget för transportpolitik
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 Läs om statens budget på regeringen.se/budget
Myndigheter
	

 ▪	

 Trafikanalys
	

 ▪	

 Trafikverket
	

 ▪	

 Transportstyrelsen
	

 ▪	

 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Affärsverk
	

 ▪	

 LFV - Luftfartsverket
	

 ▪	

 Sjöfartsverket
Företag med statligt ägande
	

 ▪	

 Arlanda Infrastructure AB
	

 ▪	

 AB Svensk Bilprovning
	

 ▪	

 SAS
	

 ▪	

 SJ AB
	

 ▪	

 Svedab
	

 ▪	

 Swedavia AB
TTE-rådet
Läs om regeringens arbete i rådet för transport, telekommunikation
och energi, TTE-rådet.
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 Läs om regeringens arbete i TTE-rådet

	

 	


Närings- och innovationsminister. Näringsdepartementet
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Interpellationer och svar i riksdagen
Statssekreterare

Kontakta Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mikael Damberg, via registrator
Mer kontaktinformation
Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Mobiltelefon 072-543 87 07
e-post till Ann Wolgers

Mikael Damberg

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

Ansvarsområden
Mikael Damberg är närings- och innovationsminister samt chef för
Näringsdepartementet. Utöver näringslivsfrågor ansvarar Damberg för
UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda
bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvarsområde.

Mikael Damberg
*
Statsministern förordnar statsrådet Mikael Damberg att fr.o.m. denna
dag i chefen för Utrikesdepartementets ställe föredra följande ärenden.
l. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller

Uppdaterad 20 oktober 2014

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och väridshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana
ärenden inte hör ti Ii något annat departement,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,

allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mikael Dambergs
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ;
Svenska institutet,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,

Sveriges Siandardiseringsförbund,

handelskamrar.

Exponkreditnämnden,

2. Lagstiftningsärenden

Sveriges export- och investeringsråd,

Lagstiftningsärenden som gäller
utrikeshandel, i den män sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,
exportframjande åtgärder,

Kommerskollegium,

handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar
*
Statsministern beslutar att till statsrådet Mikael Dambergs ansvarsområde i chefen för Finansdepartementets ställe fr.o.m. denna dag ska
höra av staten helt eller delvis ägda bolag som hör till Finansdepartementet, med undantag för Akademiska Hus Aktiebolag, Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, Jemhusen AB och Vasallen AB.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mikael Damberg att fr.o.m. denna
dag i respektive departementschefs ställe föredra förvaltningsärenden
som gäller statens företagsägande och som ställer krav på en enhetlig
ägarpolitik
Detta förordnande ska gälla framför de andra förordnanden enligt
7 kap. 5 § regeringsformen som statsministern har beslutat.

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

Bostads- och stadsutvecklingsminister. Näringsdepartementet

	


Ansvarsområden

	

	

	

	

	


Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
ansvarar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor som 	

i
dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om urban
utveckling som i dag hanteras av
Arbetsmarknadsdepartementet. 	


	

	


Kaplan ansvarar även för it-politiska frågor och
postkommunikation.

	

	

	

	

	


I nästa kolumn visas ansvarsområden för bostadsfrågor
od, och det gäller då byggnadsarbeten och tillverkning av
byggprodukter o d. Områdena visas också i området för
planering av fysiska 	

miljöer där det gäller planeringsperspektivet. Områdena visas också i området för hushåll, då
det gäller drift od, dvs användarperspektivet. 	


	

	

	


Ansvarsområden för it m m visas i området för kultur, där
det gäller användningen av it m m och i området för
näringar där det gäller tillverkning av it-produkter od.

Mehmet Kaplan
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen

Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation
Hannes Mård
Presskontakt hos Mehmet Kaplan
Mobiltelefon 070-208 94 43

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Mehmet Kaplan Bostäder o d
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement.
2. Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
färdigställandeskydd.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Swedesurvey Aktiebolag.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Arbetsmarknadsdepartementets ställe föredra
förvaltningsärenden som gäller urban utveckling.
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i respektive departementschefs ställe föredra ärenden som gäller
stadsmiljöavtal.

Från socialdepartementet

	

 ▪	


Boende och byggande

	

 ▪	


Boende och byggande
Så fungerar det

	

 ▪	


Ansvarigt statsråd
Mehmet Kaplan Bostads- och stadsutvecklingsminister

	

 ▪	


Ansvarigt departement
Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för boende och byggande 2015
Bostäder i en stor del av Sveriges miljonprogramsområdenbehöver
rustas upp. I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen att staten
stödjer en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland
annat i de så kallade miljonprogramsområdena.
Budget för boende och byggande 2015
Alla notiser
Senaste publikationer
	

 ▪	

 Promemoria, 20 oktober 2014
Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och
energieffektiviseringar
	

 ▪	

 Regeringsuppdrag, 12 september 2014
Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett
livscykelperspektiv

Departementsserien (Ds), 11 september 2014
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
Regeringsuppdrag, 10 september 2014
Uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens
bestämmelser om riksintressen
Skrivelse, 10 september 2014
Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i
avfolkningsorter
Alla publikationer

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller

Mehmet Kaplan. Informationsteknik, it, o d
*
Statsministern förordnar statsrådet Mehmet Kaplan att fr.o.m. denna
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Mehmet Kaplans
ansvarsområde ska höra föijande myndigheter och organ:

Förvaltningsärenden som gäller
Post- och telestyrelsen,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (it),
övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvaltning,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,
postkommunikationer,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement.

E-Iegitimationsnämnden.

Budgeten

▪
	

	

	


Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
Reginal tillväxt bör ske i samverkan mellan områdena för
fysisk planering, landsbygdplanering, arbetsmarknader
och näringar.

▪

Utgiftsområde 24: Näringsliv (pdf 1,6 MB)
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* Handel.
Politik för en handelsminister.

Utrikeshandel ingår vanligen i utrikesdapartementets ansvar.
Inrikeshandel ingår i näringsdepartementet,
Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg
Delar om handel

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister. Näringsdepartementet
Mikael Damberg
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström
Delar om handel

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationer och svar i riksdagen
Statssekreterare

Kontakta Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mikael Damberg, via registrator
Mer kontaktinformation
Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Mobiltelefon 072-543 87 07
e-post till Ann Wolgers

Margot Wallström

Från utrikesdepartementet:

Utrikesminister Utrikesdepartementet

Handelspolitik

Margot Wallström

Handelspolitik

	

 	


	

	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
John Zanchi
Presskontakt hos utrikesministern
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 072-509 49 64
e-post till John Zanchi, via UD:s kommunikationsenhet

	

	

	

	

	

	


Sveriges handelspolitik
Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
EU:s handelspolitik
WTO
OECD
Hållbart företagande (CSR)

Handel bygger det svenska välståndet
Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska
välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att
underlätta export och import till och från andra länder.
Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för
öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och
investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar
utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av
handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den
internationella handelspolitiska arenan.
Sveriges handelspolitik
Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges
utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas

och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska
deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.
	

 ▪	

 Sveriges handelspolitik
	

 ▪	

 Handelsdeklarationen 2010
EU:s handelspolitik
EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre
marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala
och regionala regler för import och export till exempel i
Världshandelsorganisationen WTO.
	

 ▪	

 EU:s handelspolitik
Världshandelsorganisationen WTO
I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar
världens länder om villkoren för internationell handel.
	

 ▪	

 Världshandelsorganisationen (WTO)
OECD
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development,
med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för
ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.
	

 ▪	

 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD)

* Migration. Integration.
Politik för en migrationsminister och en integrationsminister.

Någon integrationsminister finns inte i Löfvens regering,
Inegrations-problem behandlas i alla departement,

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
Morgan Johansson
	

 	


Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Här delar om migration och integration

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Morgan Johansson
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Morgan Johansson
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt

Från Justitiedepartementet

Migrations- och asylpolitik
Migrations- och asylpolitik
	

 	

Har inte undermenyer
Budget för migrationspolitiken 2015
	

 	

Asyl
	

 	

Migration
	

 	

Internationellt samarbete inom migration och asyl
	

 	

Har inte undermenyer
Viseringsfrågor
	

 	

Har inte undermenyer
Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik
Migrations- och asylpolitik
Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik,
återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration
och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå
kring dessa frågor.
Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande.
Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly
undan förföljelse, medan andra flyttar av ekonomiska och sociala skäl.
Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land.
Det kan också handla om att söka sig till ett annat land i hopp om
bättre framtidsutsikter. Migration har ofta stor betydelse för
utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer.
Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som
inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten,

underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd
arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella
samarbetet.
Sverige ska ta sin del av ansvaret för det internationella skyddet av
flyktingar. En viktig del av det ansvaret är att, genom vidarebosättning
i Sverige, i samarbete med UNHCR bereda skydd för flyktingar och
andra skyddsbehövande som inte har tillgång till någon annan varaktig
lösning. Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad
för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten att söka asyl
ska värnas, och utvecklingen i Europa mot mer stängda gränser ska
motverkas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar
för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av
kvotflyktingar i andra länder. Ett av regeringens huvudmål på
migrationsområdet är gemensamma regler på asylområdet för länderna
inom EU. Alla EU:s medlemsländer måste dela på ansvaret för att
erbjuda skydd för flyktingar. Om Sverige får ta en oproportionerligt
stor del av ansvaret för flyktingsituationer i vår omvärld i förhållande
till jämförbara länder reser det på sikt frågor kring hållbarheten i vårt
asylsystem.
Sverige har ett effektivt och flexibelt system för
arbetskraftsinvandring. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring
trädde i kraft den 15 december 2008 och syftar till att underlätta
rekryteringen av arbetskraft från tredjeland. En arbetsgivare som inte
kan fylla sitt behov av arbetskraft med arbetstagare från EU/EES eller
Schweiz får anställa en tredjelandsmedborgare om det kan säkerställas
att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd motsvarar vad
som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.
	

 ▪	


Läs mer om arbetskraftsinvandring

EU-samarbetet
En stor del av det politiska arbetet på asyl- och migrationsområdet sker
inom EU-samarbetet. EU:s ministrar med ansvar för asyl- och
migrationsfrågor träffas regelbundet i Rådet för rättsliga och inrikes
frågor, det så kallade RIF-rådet. Rådet sammanträder vanligtvis två till
fyra gånger per halvår.

Migrationsverkets beslut i asyl- och medborgarskapsärenden kan
överklagas till någon av de fyra migrationsdomstolarna, det vill säga
förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg Malmö och Luleå.
Överprövning av migrationsdomstolarnas beslut sker i en tredje
instans, en Migrationsöverdomstol, som utgörs av Kammarrätten i
Stockholm.

	

 ▪	

 Läs mer om regeringens arbete i RIF-rådet
Med Amsterdamfördraget från 1999 blev asyl- och migrationsfrågorna
en del av gemenskapsrätten. Genom Haagprogrammet från 2004
beslutade medlemsländerna att utveckla ett gemensamt asylsystem. I
Stockholmsprogrammet som antogs i december 2009 anges att ett
gemensamt asylförfarande ska upprättas senast 2012. Målen är dels att
en högre gemensam skyddsnivå och ett mer likvärdigt skydd i hela EU
ska uppnås, dels att ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer ska
säkerställas. Förhandlingarna om ändringar i rättsakterna mellan rådet
och Europaparlamentet avslutades i juni 2013. Det är viktigt att den
gemensamma lagstiftningen genomförs och tillämpas på ett korrekt
sätt i alla medlemsstater. Samtliga omarbetade rättsakter ska vara
genomförda i nationell rätt senast i mitten av 2015.

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet

	

 ▪	

 Läs mer om gemensamt europeiskt asylsystem
Migrationsfrågan har under senare år fått en mer framträdande roll i
EU:s externa relationer. EU hjälper bland annat till, i partnerskap med
tredje länder, att bygga upp institutioner, lagstiftning och annan
kapacitet för att hantera migrationen i ursprungs- och transitländerna.
Fakta
Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning.
Migrationsverket har ansvar för invandrings-, flykting-, återvandringsoch medborgarskapsfrågor.

Relaterat
	

 	

Skr. 2013/14:73 Migration och asylpolitik
	

 	

Informationsmaterial: Faktablad om migrationspolitik
	

 	

Information om viseringar (visum)
Externa länkar
	

 	

Migrationsverkets webbplats
	

 	

Delegationen för migrationsstudiers webbplats
Uppdaterad 17 oktober 2014

Budgeten

▪

Utgiftsområde 8: Migration (pdf 478 kB)

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

Justitiedepartementet
Inrikesminister Anders Ygeman

Anders Ygeman
Inrikesminister Justitiedepartementet
Anders Ygeman
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Cv
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Anders Ygeman
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anders Ygeman, via registrator
Mer kontaktinformation
Fredrik Persson
Pressekreterare hos Anders Ygeman
Telefon 08-405 12 90
Mobiltelefon 072-214 10 58
e-post till Fredrik Persson

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,

utlänningskontroll.
2. Lagstiftningsärenden

Anders Ygeman
*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att fr.o.m. denna
dag i chefen för Justitiedepartementets ställe föredra följande ärenden.
l. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller

Lagstiftningsärenden som gäller
punkten l, förutom nåd i brottmål och abolition,
allmänt åtal, förundersökning och tvångsmedel i brottmål samt unga
lagöverträdare.

åklagarväsendet,

Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anders Ygemans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

polisväsendet,

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala
polisorganisationen,

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i
brottmål,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att fr.o.m. denna
dag i chefen för Försvarsdepartementets ställe föredra följande ärenden i den utsträckning ärendena inte rör försvarets militära förmåga.

nåd i brottmål, abolition,

l. Förvaltningsärenden

vapenlagen (l 996:67),

Förvaltningsärenden som gäller

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utlänningars rätt att vistas i landet enligt lagen (1991:572) om särskild

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden
trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,
sprängämnesprekursorer.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Anders Ygemans
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Transport av farligt gods,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,

Kustbevakningen,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement.

Statens haverikommission,

2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,
förfogande,
ransonering,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.
*
Statsministern förordnar statsrådet Anders Ygeman att Tr.o.m. denna
dag i chefen för Näringsdepartementets ställe föredra förvaltningsärenden som gäller dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement.

Från Justitiedepartementet

Bekämpning av terrorism
Bekämpning av terrorism
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Bekämpning av terrorism
Har inte undermenyer
Strategi för att möta hotet från terrorismen
EU:s arbete för bekämpande av terrorism

Bekämpning 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.

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.

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.

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 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 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.

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

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.

Från Justitiedepartementet

Brottmålsärenden
Brottmålsärenden
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Ansvarigt departement
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 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi
mot terrorism
	

 	

2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll
Externa länkar
	

 	

Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens
webbplats
Uppdaterad 4 oktober 2014

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Abolition
Har inte undermenyer
Förordnande av domstol
Har inte undermenyer
Ingripande mot svenskt fartyg
Har inte undermenyer
Nåd i brottmål
Har inte undermenyer
Omvandling av fängelse på livstid
Har inte undermenyer
Särskild utlänningskontroll
Har inte undermenyer
Utlandsdömda
Har inte undermenyer
Utvisning på grund av brott
Har inte undermenyer
Åtalstillstånd

Brottmålsärenden
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

Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Justitiedepartementet
Uppdaterad 3 oktober 2014

Från Justitiedepartementet

Rättsväsendet
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Rättspolitiska initiativ
Har inte undermenyer
Budget för rättsväsendet 2015
Har inte undermenyer
Brottsförebyggande frågor
Polis
Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
Åklagare
Har inte undermenyer
Rättsmedicin
Har inte undermenyer
Domstol
Har inte undermenyer
Kriminalvård
Har inte undermenyer
Brottsoffer
Har inte undermenyer
Rättsväsendets informationsförsörjning
Har inte undermenyer
Myndigheter inom rättsväsendet

Rättsväsendet
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.

Från försvarsdepartementet

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.

Krisberedskap
	

 	

Har inte undermenyer
Samhällets krisberedskap
	

 	

Har inte undermenyer
Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
	

 	

Har inte undermenyer
Proposition om stärkt sprängämnessäkerhet och redovisning av
kri
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Informationssäkerhet
	

 	

Har inte undermenyer
Civilt försvar
	

 	

Har inte undermenyer
Skyddet av kusterna
	

 	

Har inte undermenyer
Vem gör vad?
	

 	

Krisberedskapsarbetet i EU
	

 	

Har inte undermenyer
En strategi för Sveriges säkerhet
	

 	

Har inte undermenyer
Svenskt krisstöd till utlandet
	

 	

Har inte undermenyer
Regeringskansliets krishantering
	

 	

Har inte undermenyer
Samverkan miljöräddningstjänst till sjöss

Ansvarigt departement
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 Justitiedepartementet
Relaterat
	

 	

Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion
Externa länkar
	

 	

Brottsrummet.se - fakta om brott för ungdomar (Brå)
Uppdaterad 3 oktober 2014

Krisberedskap

Krisberedskap
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
	

 	

Kansliet för krishantering
Externa länkar
	

 	

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Uppdaterad 29 oktober 2014

Budgeten

▪

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 1012 kB)
Delar om brott, polis och kriminalvård od ingår i området
här. Delar om juridik od ingår i området för juridik.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,
försäkringar.
Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.
Finansdepartementet
Finansminister (dep-chef)
Magdalena Andersson
Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister (tillika biträdande
finansminister)
Per Bolund
Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.
Finansdepartementet
Civilminister
Ardalan Shekarabi

Socialdepartementet
Socialförsäkringsminister (dep-chef)
Annika Strandhäll
Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik,
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar,
internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.
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 Magdalena Andersson Finansminister
▪	

 Per Bolund Finansmarknads- och konsumentminister,
biträdande finansminister
▪	

 Ardalan Shekarabi Civilminister

finansiellt system som är stabilt och där konsumenternas
intresse skyddas. Systemet skall även ge utrymme för
produktutveckling, nyetablering och ökad konkurrens
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Företag med statligt ägande
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom
Regeringskansliet förvaltas 49 företag. Två av dessa är
börsnoterade.

	

 	


Internationellt ekonomiskt samarbete
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i
internationellt och finansiellt samarbete och förbereder vilken
ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomiska politiska frågor.

	

 	


Kommuner och landsting
Finansdepartementet ansvarar för allmänna bidragen och
statliga bidrag till kommuner och landsting och kommunala
utjämningssystemet.

	

 	


Skatter
Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma
förslag till lagar om skatter och sociala avgifter.

	

 	


Spelfrågor
Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att
förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas
intresse av ett bra spelutbud.

	

 	


Statens budget
Varje vår presenteras ekonomiska vårpropositionen där
ramarna för statens budget fastställs. På hösten presenteras den
egentliga budgetpropositionen.
Uppdaterad 23 september 2014

Kort om Finansdepartementets ansvarsområden
	

 	


	

 	


Finanspolitik
Finanspolitik är en sammanfattande benämning på åtgärder
som regering och riksdag genomför för att påverka
förhållanden i ekonomin. I statsbudgeten anger regeringen
inriktningen för finanspolitiken.
Finansmarknad
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de
finansiella marknaderna och för arbetet i EU inom det
finansiella området. Departementet verkar för ett effektivt

	


Finanspolitik
Finanspolitik och statens budget
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Excel: Statens budget i excel

Ett Sverige som håller ihop - Budgetpropositionen för 2015
Torsdagen den 23 oktober lämnade regeringen sitt budgetförslag för
2015 till riksdagen.
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Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015
Tabeller m.m. ur budgetpropositionen i excel
Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2015
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Pressmaterial om budgeten för 2015
Pressekreterare och pressassistenter
Bildarkiv
Finansdepartementets bilder på Flickr

Ladda ner direkt
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 Höständringsbudget för 2014
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 Tidigare publikationer om statens budget som pdf
(budgetpropositioner m.m.)
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 Frågor om finanspolitik och statens budget via e-post

Finansmarknad
Finansmarknad
	

 	

Har inte undermenyer
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Lämnade utrednings- och lagförslag
	

 	

Har inte undermenyer
Finansiella stabilitetsrådet
	

 	

Har inte undermenyer
Kontakt
Ansvarigt statsråd Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister
Ansvarigt departement Finansdepartementet
Pågående utredningar och senaste lagförslag
Regeringen tillsätter utredningar och förslår ny och förändrad
lagstiftning om regler och tillsyn inom finansmarknadsområdet.
	

 ▪	

 Pågående utredningar inom finansmarknadsområdet
	

 ▪	

 Lämnade utrednings- och lagförslag
Kontaktinformation
Frågor som rör de finansiella marknaderna hanteras av
Finansmarknadsavdelningen (FMA) på Finansdepartementet.
	

 ▪	

 Kontaktinformation för Finansmarknadsavdelningen
Finansmarknadskommitténs rapporter
	

 ▪	

 Samtliga rapporter från Finansmarknadskommittén

Myndigheter
	

 ▪	

 Finansinspektionen
	

 ▪	

 Riksgälden
	

 ▪	

 Riksbanken
Finanskartan
Riksgäldens, Riksbankens och Finansinspektionens webb om stabilitet
i det finansiella systemet.

Företag med statligt ägande
Företag med statligt ägande
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Statligt ägande
Har inte undermenyer
Bolagen
Så styrs bolagen
Har inte undermenyer
Rapportering

Ansvarigt departement Finansdepartementet
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga
bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda företag, två är börsnoterade.
Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det
övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i
förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen
utförs väl.
	

 ▪	

 Läs mer om bolagen
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


Bolagsförvalting
Organisationen
Ekonomi
Statens ägarpolicy
Styrelser
Ekonomiska mål
Hållbart företagande
Uppdragsmål

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Verksamhetsberättelser
Delårsrapporter
Skrivelsen till riksdagen

Publikationer
	

 ▪	

 Delårsrapport 2014
	

 ▪	

 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013
	

 ▪	

 Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2013
	

 ▪	

 Statens ägarpolicy och riktlinjer
Kontakt
	

 ▪	

 Kontakta oss inom förvaltningsorganisationen
	

 ▪	

 Media och frågor ägarstyrning
Finansiella rådgivare
	

 ▪	

 Intresseanmälan
	

 ▪	

 Lista över insända intresseanmälningar

Internationellt ekonomiskt samarbete

Kommuner och landsting

Internationellt ekonomiskt samarbete

Kommuner och landsting

	

 	


	

 	


	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Ekonomisk-politiska arbetet i EU
Har inte undermenyer
Internationella organisationer
Har inte undermenyer
Kontakt

Ekonomisk-politiska arbetet i EU
Finansdepartementet ansvarar för det svenska ekonomisk-politiska
samarbetet i EU som syftar till att medlemsstaterna bedriver en
ansvarsfull ekonomisk politik.
De viktigaste redskapen är de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken och stabilitets- och tillväxtpakten. Riktlinjerna
fungerar som ett slags finansplan för EU. Pakten innehåller regler för
de offentliga finanserna.
Finansdepartementet har vidare ansvar för EU-arbetet på det
strukturekonomiska området (reformer på produkt-, kapital- och
arbetsmarknaderna).
Ansvarigt departement Finansdepartementet
Relaterat
	

 	

Läs mer om Ekofinrådet
Uppdaterad 29 augusti 2012

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Lämnade lagförslag och förarbeten
Har inte undermenyer
Pågående utredningar om kommuner och landsting
Kommunal ekonomi
Kommunal organisation och styrning
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete
Har inte undermenyer
Grundläggande lagar och dokument
Har inte undermenyer
Ansvarsfördelning för kommunfrågor

Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi Civilminister
Ansvarigt departement Finansdepartementet
Lämnade lagförslag och förarbeten
Här listas senast publicerade propositioner, lagrådsremisser,
departementsskrivelser och rapporter gällande kommuner och
landsting.
	

 ▪	

 Lämnade lagförslag och förarbeten
Pågående utredningar om kommuner och landsting
Här listas de utredningar inom kommun- och landstingsfrågor som
pågår just nu.
	

 ▪	

 Pågående utredningar om kommuner och landsting
Ekonomi och utveckling i den kommunala sektorn

Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksamheten
utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomisk balans.
Här finns fakta om ekonomin och utvecklingen i den kommunala
sektorn.
	

 ▪	

 Kommunal ekonomi
	

 ▪	

 Kommunala utjämningssystemet
	

 ▪	

 Den kommunala finansieringprincipen
	

 ▪	

 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Kommunal organisation och styrning
Vad styr hur kommuner och landsting får bedriva sina verksamheter?
Vilka verksamheter är obligatoriska och vilka är frivilliga? Hur ser
indelningen i kommuner och landsting ut? Svaren finns här.
	

 ▪	

 Kommunal lagstiftning
	

 ▪	

 Indelning i kommuner och landsting
	

 ▪	

 Kommuner och landstings uppgifter
Internationellt samarbete
Genom att kommuner och landsting ansvarar för en så stor del av den
offentliga verksamheten i Sverige påverkas de av EU:s politik när det
gäller till exempel införlivande av ny lagstiftning. De områden som
berörs är framför allt miljöarbete, offentlig upphandling och regional
utveckling.
	

 ▪	

 Internationellt samarbete
Grundläggande lagar och dokument
Här listas några av de grundläggande lagar och dokument gällande
kommuner och landsting.
	

 ▪	

 Grundläggande lagar och dokument

Ansvarsfördelning för kommunfrågor
Fakta om kommuner och landsting
	

 ▪	

 Kommuner och landsting - organisation, verksamhet och
ekonomi
	

 ▪	

 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
	

 ▪	

 Kommunindelning, karta från SCB (pdf)
Externa länkar
	

 ▪	

 Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA
	

 ▪	

 Rådet för kommunal redovisning, RKR
	

 ▪	

 Statistiska centralbyrån
	

 ▪	

 Sveriges kommuner och landsting
Så styrs Sverige
Det svenska samhället har tre styrnivåer - nationell, regional och lokal.
	

 ▪	

 Den svenska förvaltningsmodellen

Långtidsutredningar

	

 ▪	


Långtidsutredningar

	

 ▪	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Långtidsutredningen 2015
Har inte undermenyer
Tidigare långtidsutredningar
Har inte undermenyer
Syfte och arbetsformer
Har inte undermenyer
Kontaktuppgifter

Ansvarigt departement Finansdepartementet
Långtidsutredningen 2015 - fokus på produktivitet och tillväxt
Arbetet med Långtidsutredningen 2015 inleddes under hösten 2013.
Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins
utmaningar och möjligheter på lång sikt och föreslå åtgärder för ökad
produktivitet och högre tillväxt. Som vanligt kommer
långtidsutredningen presentera ett antal underlagsrapporter som
innehåller fördjupade analyser inom relevanta områden. Det handlar
bland annat om bostadsmarknaden, migration, utbildning, finansiell
stabilitet, el- och energimarknader, inkomstfördelning, den offentliga
sektorn och den regionala demografiska utvecklingen.
Långtidsutredningen kommer även redovisa modellbaserade
utvecklingsscenarier för den svenska ekonomin.
Den första underlagsrapporten presenterades sommaren 2014 och de
sista väntas vara klara i våren 2015. Därefter presenterar
långtidsutredningen sina övergripande slutsatser och förslag i ett
huvudbetänkande under sommaren 2015.

Första delrapporten presenterades på ett seminarium den 11
juni: Framtidens svenska energimarknader
Mer om Långtidsutredningen 2015

Tidigare långtidsutredningar Den första svenska långtidsutredningen
presenterades 1948 och utfördes på uppdrag av den då nya
ekonomiska samarbetsorganisationen OEEC (nuvarande OECD).
Sedan dess har ett 20-tal långtidsutredningar presenterats.
	

 ▪	

 Ladda ner eller beställ tidigare långtidsutredningar
Syfte och arbetsformer för långtidsutredningarna
Långtidsutredningarnas syfte är att arbeta fram underlag för den
ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten.
En central uppgift är att analysera utmaningar och möjligheter för den
svenska ekonomin på lång sikt och studera vad de betyder för den
ekonomiska politiken.
	

 ▪	

 Läs mer om långtidsutredningarnas syfte och arbetsformer
Framtidens svenska energimarknader
Långtidsutredningens första delrapport presenterades på ett
seminarium i Stockholm den 11 juni 2014.
	

 ▪	

 Se seminariet i efterhand
	

 ▪	

 Rapport: De svenska energimarknaderna - en
samhällsekonomisk analys (SOU 2014:37)
Kalender
Kommande underlagsrapporter:
November 2014:
- Bostadsmarknaden
- Migration och offentlig ekonomi

December 2014:
- Långsiktiga scenarier
Januari 2015:
- Offentlig sektor och produktivitet
- Regional demografisk utveckling
Februari 2015:
- Forskning, innovationer och tillväxt
April 2015:
- Utbildningssystemen
- Inkomstfördelning
Slutrapport:
Sommar 2015:
- Långtidsutredningens huvudbetänkande
Kontakt
De tjänstemän som arbetar med Långtidsutredningen 2015 hör till
budgetavdelningens strukturenhet vid Finansdepartementet.
	

 ▪	

 Kontaktuppgifter för Långtidsutredningen 2015

Prognoser och nyckeltal
Prognoser och nyckeltal
	

 	

Har inte undermenyer
Prognos 23 oktober 2014
	

 	

Har inte undermenyer
Prognoser i excel
	

 	

Har inte undermenyer
Kontakt
18 oktober 2014
Prognos 23 oktober 2014
I budgetpropositionen för 2015 redovisas prognoser för den
makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser.
	

 ▪	

 Prognos 23 oktober 2014 - sammanfattning
	

 ▪	

 Nyckeltalstabell prognos 23 oktober (pdf 321 kB)
	

 ▪	

 Ur budgetpropositionen för 2015: Den makroekonomiska
utvecklingen (pdf 428 kB)
	

 ▪	

 Ur budgetpropositionen för 2015: Den offentliga sektorns
finanser, statens budgetsaldo och statsskuld (pdf 279 kB)
Finansdepartementets prognoser - nyckeltal i excel
	

 ▪	

 Nyckeltal från tidigare lämnade prognoser
Kontakt Ekonomiska avdelningen i Finansdepartementet har
huvudansvaret för prognoserna.
	

 ▪	

 Kontaktinformation för ekonomiska avdelningen
Korta fakta om
	

 ▪	

 Den statliga budgetprocessen
	

 ▪	

 Det finanspolitiska ramverket
	

 ▪	

 Så görs bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

Skatter
Skatter
	

 	

Aktuella skatteförslag
	

 	

Har inte undermenyer
Lämnade lagförslag och förarbeten
	

 	

Har inte undermenyer
Riktlinjer för skattepolitiken
	

 	

Har inte undermenyer
Pågående utredningar
	

 	

Har inte undermenyer
Informationsutbytesavtal
	

 	

Har inte undermenyer
Vem gör vad inom skattesystemet?
	

 	

Har inte undermenyer
Kontakt
Ansvarigt statsråd Magdalena Andersson Finansminister
Ansvarigt departement Finansdepartementet
Finansdepartementet, 23 oktober 2014
Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015 I budgetpropositionen
för 2015 föreslår regeringen ett antal reformer inom skatteområdet:
	

 ▪	

 Skatteförslag i Budgetpropositionen för 2015
Utredningar inom skatteområdet
Regeringen tillsätter utredningar inom skatteområdet.
	

 ▪	

 Pågående utredningar
Förslag till ny lagstiftning

Förslag från utredningar samt från regeringen om ny lagstiftning.
	

 ▪	

 Lämnade utrednings- och lagförslag
Skatteavtal och informationsutbytesavtal
Skatteavtal syftar till att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt. Informationsutbytesavtal gör det möjligt för Skatteverket
att inhämta informaition från ett stort antal länder och jurisdiktioner,
som tidigare inte varit tillgängliga pga. banksekretess eller sekretess
rörande ägande.
	

 ▪	

 Skatteavtal och informationsutbytesavtal
Skatteverket
Kronofogden
Tullverket
Senaste publikationerna
	

 ▪	

 Proposition, 6 november 2014
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
	

 ▪	

 Lagrådsremiss, 30 oktober 2014
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
	

 ▪	

 Skrivelse, 23 oktober 2014
Återkallelse av propositionen Skattereduktion för
mikroproduktion av förnybar el
	

 ▪	

 Proposition, 21 oktober 2014
Minskat svartarbete i byggbranschen
	

 ▪	

 Proposition, 21 oktober 2014
Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Erickonsortier
	

 ▪	

 Sök bland samtliga publikationer

Spelfrågor
Spelmarknaden
	

 	

	

 	

	

 	


Har inte undermenyer
Mål för spelpolitiken
Har inte undermenyer
Internationellt perspektiv
Har inte undermenyer
Spelmarknaden

Mål för spelpolitiken
Spel om pengar medför risker både för den enskilde och för samhället.
Spelandet kan till exempel medföra sociala skadeverkningar som spelberoende och ekonomiska problem. Det kan också leda till kriminalitet
som bedrägerier och penningtvätt.
Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala
skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under
kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet
spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av
målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland
annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten tillgodo.
Reglering
För att motverka de risker som är förknippade med spel om pengar
krävs en reglering av spelmarknaden. Den svenska spelregleringen
bygger på principerna att endast vissa aktörer får anordna lotterier, att
anordnande kräver tillstånd och att verksamheten står under offentlig
tillsyn. Tillståndsgivning och tillsyn hanteras av kommuner, länsstyrelser och Lotteriinspektionen, som är central förvaltningsmyndighet på

spelområdet. Även regeringen svarar för tillståndsgivning, bland annat
när det gäller AB Svenska Spel och Aktiebolaget Trav och Galopp
(ATG).
Regleringen innehåller bland annat olika begränsningar av skyddskaraktär såsom åldersgränser och förbud mot kreditspel samt krav på
den som ska anordna lotteri. Det är förbjudet och straffbelagt att utan
tillstånd anordna (tillståndspliktigt) lotteri i Sverige, liksom att främja
deltagande i lotterier som anordnas utom landet, till exempel genom
att göra reklam.
De lagar som styr spelverksamheten i Sverige är i första hand lotterilagen och kasinolagen. Lotterilagen reglerar alla former av lotterier
med undantag för kasinospel med internationella spelregler, vilket
regleras i kasinolagen. Lagen om anordnande av visst automatspel
reglerar spel på så kallade förströelseautomater, det vill säga automatspel som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på
automaten som till exempel flipperspel.
Ansvarigt departement Finansdepartementet
Externa länkar
	

 	

Lotteriinspektionen
	

 	

Statens folkhälsoinstitut
Uppdaterad 3 oktober 2014

Magdalena Andersson

Finansminister Magdalena Andersson ansvarar för:

Finansminister Finansdepartementet
Magdalena Andersson
	

 	

Har inte undermenyer
Ansvarsområden
	

 	

Har inte undermenyer
Cv
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelande
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Uttalanden
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Kalendarie
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Statssekreterare
Kontakta Magdalena Andersson
Finansminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Magdalena Andersson, via registrator
Mer kontaktinformation
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
Mobiltelefon 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
Mobiltelefon 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

	

	

	

	


	

	

	

	


Finanspolitik
Internationellt ekonomiskt samarbete
Skatte- och tullfrågor
Statens budget

Uppdaterad 28 oktober 2014

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister
Finansdepartementet
Per Bolund
	

 	

Har inte undermenyer
Cv
	

 	

Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
	

 	

Har inte undermenyer
Tal
	

 	

Har inte undermenyer
Uttalanden
	

 	

Har inte undermenyer
Debattartiklar
	

 	

Har inte undermenyer
Kalendarium
	

 	

Har inte undermenyer
Webbutsändningar
	

 	

Statssekreterare
Kontakta Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Per Bolund, via registrator
Mer kontaktinformation
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
Mobiltelefon 072-532 17 13
e-post till Anna Söderström, via registrator

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Per Bolund
*
Statsministern förordnar statsrådet Per Bolund att fr.o.m. denna dag i
chefen för Finansdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
premiepensionssystemet,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättnmg.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
kontoföring av finansiella instrument,

näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,

Ardalan Shekarabi
Civilminister Finansdepartementet

penningtvätt,

Ardalan Shekarabi

Riksbanken.

	

 	


Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Per Bolunds ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

	

 	


Riksgäldskontoret,
Finansinspektionen,

	

 	

	

 	


Krigsförsäkringsnämnden,

	

 	


allmänna pensionsfonderna,

	

 	


Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Prövmngsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Jernhusen AB,
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag,
Vasallen AB.

Har inte undermenyer
CV
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Webbutsändningar

Kontakta Ardalan Shekarabi
Civilminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ardalan Shekarabi, via registrator
Mer kontakinformation
Alejandro Firpo
Presskontakt hos Ardalan Shekarabi
Mobiltelefon 072-585 80 75

Från statsministern Stefan Löfven 14 okt 2014: Förordnande om
ansvarsområden enligt 7 kap. 5 § regeringsformen,
Ardalan Shekarabi
*
Statsministern förordnar statsrådet Ardalan Shekarabi att fr.o.m. denna
dag i chefen för Finansdepartementets ställe föredra följande ärenden.

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
*
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ardalan Shekarabis
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:
Lotteriinspektionen,

1. Förvaltningsärenden

Kammarkollegiet,

Förvaltningsärenden som gäller

Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån.

lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för
kommunalekonomisk utjämning,

*
Statsministern förordnar statsrådet Ardalan Shekarabi att fr.o.m. denna
dag i chefen för Socialdepartementets ställe föredra följande ärenden.
1. Förvaltningsärenden.

statistik,

Förvaltningsärenden som gäller

Sveriges indelning i kommuner och landsting,

övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

kommuner, landsting, kommunalförbund.
2. Lagstiftningsärenden

offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

Lagstiftningsärenden som gäller

länsstyrelserna,

lotterier,

länsindelningen,

lagstiftning om anordnande av visst automatspel,

allmänna frågor om statsförvaltningen,

kommunal ekonomi,

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig
verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för
kommunalekonomisk utjämning,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annatdepartement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,

Från socialdepartementet

personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation.
2. Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar.
Statsministern beslutar vidare att till statsrådet Ardalan Shekarabis
ansvarsområde ska höra följande myndigheter och organ:

Offentlig upphandling
Offentlig upphandling
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi Civilminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet

Statens överklagandenämnd,

Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för offentlig upphandling 2015
I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen bland annat att en ny
myndighet för upphandlingsstöd bildas och att Färdplanen för offentlig
upphandling följs upp av en mer omfattande nationell strategi för
offentlig upphandling.
	

 ▪	

 Budget för offentlig upphandling 2015

Statens ansvarsnämnd,

Alla notiser

Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,

Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter.

Från socialdepartementet

Annika Strandhäll

Statlig förvaltning

Socialförsäkringsminister Socialdepartementet

Statlig förvaltning
	

 	

Insatser
	

 	

Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi Civilminister

Annika Strandhäll

Ansvarigt departement Socialdepartementet

	

 	


Socialdepartementet, 27 oktober 2014
Så främjas en kultur som motverkar korruption
-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som
smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man
korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den
likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon
onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsforum "Att motverka
korruption".
	

 ▪	

 Så främjas en kultur som motverkar korruption
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för statlig förvaltning 2015
Regeringen anser att Statens servicecenter ska utföra statens
löneadministration. I budgetpropositionen 2015 aviserar regeringen en
förordning som ska reglera myndigheternas anslutning till Statens
servicecenter. Under åren 2015 till 2019 ansluts myndigheterna
stegvis.
	

 ▪	

 Budget för statlig förvaltning 2015
Alla notiser
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Har inte undermenyer
Statssekreterare

Kontakta Annika Strandhäll
Socialdepartementet
e-post till Annika Strandhäll, via registrator
Mer kontaktinformation
Sanna Fransson
Presskontakt hos Annika Strandhäll
Telefon 08-405 25 25
Mobiltelefon 072-539 24 49
e-post till Sanna Fransson

Annika Strandhäll

Från socialdepartementet

Ansvarsområden för socialförsäkringsministern

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ansvarar för
frågor som ryms inom socialförsäkringen. I den ingår
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar,
sjukförsäkring samt pensioner.

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Så fungerar det

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Sjukförsäkring
Pensioner

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
I budgetpropositionen föreslår regeringen en tredje reserverad månad
för vardera föräldern inom föräldrapenningen, höjd föräldrapenning på
grundnivå och höjt underhållsstöd.
	

 ▪	

 Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2015
Alla notiser
Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Från socialdepartementet

Från socialdepartementet

Pensioner

Sjukförsäkring

Pensioner
Så fungerar det
Pensionsgruppens arbete

Sjukförsäkring
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för pensioner 2015
Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2015 förbättrat
bostadstillägg till ålderspensionärer från och med den 1 juli 2015 och
föreslår att målet för området ändras med ökat fokus på jämställdhet.
	

 ▪	

 Budget för pensioner 2015

Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Socialdepartementet, 23 oktober 2014
Budget för sjukförsäkring 2015
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att ersättningen för
arbetslösa sjukskrivna höjs, lika så den inkomstrelaterade ersättning
till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom införs ett
skydd mot höga sjuklönekostnader.

Alla notiser

Regeringen aviserar också att den bortre tidsgränsen för sjukpenning
kommer att slopas. Förslaget remitteras under hösten.
	

 ▪	

 Budget för sjukförsäkring 2015

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal

Alla notiser
Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och balanstal
Överenskommelser mellan staten och SKL inom
sjukförsäkringsområdet

Från socialdepartementet

Socialförsäkring
Socialförsäkring
Så fungerar det
Ansvarigt statsråd
Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister
Ansvarigt departement Socialdepartementet
Detta finns inom ämnesområdet socialförsäkring
Ämnesområdet socialförsäkring består av tre delområden:
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, sjukförsäkring samt
pensioner.
Via länken "Så fungerar det" i menyn till vänster hittar du fakta om hur
socialförsäkringen fungerar på ett övergripande plan i Sverige och i
EU .
Mer information om delområdena finns på de särskilda ingångarna:
	

 ▪	

 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	

 ▪	

 Sjukförsäkring
	

 ▪	

 Pensioner

Budgeten
▪
Förslag till statens budget för 2015, finansplan och
skattefrågor, kapitel 1-7 (pdf 2,9 MB)
▪
Förslag till statens budget för 2015, finansplan och
skattefrågor, kapitel 8-12 och bilagor 1-13 (pdf 1,7 MB)
▪

Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning
(pdf 1,7 MB)

▪

Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution (pdf 491 kB)

▪

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 521 kB)

▪

Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid
ålderdom (pdf 444 kB)

▪

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget (pdf 415 kB)

▪

Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för
familjer och barn (pdf 520 kB)

▪

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till
kommuner (pdf 455 kB)
Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m. (pdf
242 kB)

▪

▪

Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska
unionen (pdf 175 kB)

Budgetpropositionen för 2015

▪

Prop. 2014/15:1

▪

Utgiven: 23 oktober 2014
Typ: Proposition
Avsändare: Finansdepartementet
Ladda ner
▪ Förslag till statens budget för 2015, finansplan
och skattefrågor, kapitel 1-7 (pdf 2,9 MB)
▪ Förslag till statens budget för 2015, finansplan
och skattefrågor, kapitel 8-12 och bilagor 1-13
(pdf 1,7 MB)
▪ Utgiftsområde 1: Rikets styrelse (pdf 667 kB)
▪ Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och
finansförvaltning (pdf 1,7 MB)
▪ Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution (pdf
491 kB)
▪ Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 1012 kB)
▪ Utgiftsområde 5: Internationell samverkan (pdf
368 kB)
▪ Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets
krisberedskap (pdf 804 kB)
▪ Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd (pdf 716
kB)
▪ Utgiftsområde 8: Migration (pdf 478 kB)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social
omsorg (pdf 2,0 MB)
Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 521 kB)
Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid
ålderdom (pdf 444 kB)
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget (pdf 415 kB)
Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för
familjer och barn (pdf 520 kB)
Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet
(pdf 1,3 MB)
Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv
(pdf 1,1 MB)
Utgiftsområde 15: Studiestöd (pdf 382 kB)
Utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning (pdf 2,1 MB)
Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund
och fritid (pdf 2,5 MB)
Utgiftsområde 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik (pdf 792 kB)
Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 796 kB)
Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
(pdf 1,0 MB)
Utgiftsområde 21: Energi (pdf 992 kB)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2
MB)
Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd
och livsmedel (pdf 1,5 MB)
Utgiftsområde 24: Näringsliv (pdf 1,6 MB)
Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till
kommuner (pdf 455 kB)
Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m. (pdf
242 kB)
Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska
unionen (pdf 175 kB)

Sammanfattning
Den 23 oktober 2014 lämnade regeringen
budgetpropositionen för år 2015 till riksdagen.
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till
statens budget för 2015 samt de övriga förslag och
bedömningar som följer av riksdagsordningen och
budgetlagen.
_____________________________________
För beställning av Budgetpropositionen för 2015
kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Finansdepartementet, 23 oktober 2014

Budget för 2015: Ett Sverige som
håller ihop
I dag lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2015
till riksdagen. Regeringen investerar omkring 25 miljarder kronor 2015 i reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre
miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen.
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▪
▪

Pressmeddelande: Budgetpropositionen för 2015 - Ett Sverige
som håller ihop
Läs mer om budgeten och ladda ner budgetpropositionen som
pdf
Webbutsändning: Magdalena Andersson om
budgetpropositionen 2015
Presentationsbilder från pressträffen (pdf 1,4 MB)

Presentation av budgetpropositionen för 2015
23 oktober 2014

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Finansminister Magdalena Andersson om
budgetpropositionen 2015
23 oktober 2014

Barn-och äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
kommenterar budgeten för 2015
23 oktober 2014

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel
Wikström kommenterar budgeten för 2015
23 oktober 2014

Pressmeddelande 23 oktober 2014
Finansdepartementet
Budgetpropositionen för 2015 - Ett Sverige
som håller ihop
I budgetpropositionen för 2015 som lämnas till riksdagen i dag
föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan,
bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska
modellen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
- Med denna budget presenterar regeringen åtgärder för ett Sverige
som håller ihop. Ökad sammanhållning och jämställdhet är avgörande
för Sveriges utveckling. Med reformer för jobb, skola, miljö och en
fungerande svensk modell kan Sveriges ekonomi och arbetsmarknad
stärkas och prestera bättre, säger finansminister Magdalena Andersson.
Regeringen bedömer att den svenska ekonomin återhämtar sig gradvis
de närmaste åren. Arbetslösheten minskar successivt från nuvarande
höga nivåer. Samtidigt finns tydliga risker för en svagare utveckling.
Dessa har ökat den senaste tiden till följd av oroligheter i vår omvärld.
Regeringen bedömer att det finansiella sparandet tydligt avviker från
överskottsmålet på 1 procent och inte nås under denna mandatperiod,
utan dröjer ytterligare något år.
- Vi behöver återupprätta respekten för budgetreglerna, säger Magdalena Andersson. De senaste årens ofinansierade reformer måste ersättas

av en ordning där reformer genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Alla de
reformer vi föreslår är därför fullt finansierade.
Regeringen investerar omkring 25 miljarder kronor 2015 på
följande:
Reformer för jämställdhet
En feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så att
den bidrar till ökad jämställdhet. Kvinnor och män ska ges samma
möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg
förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår därtill ett antal reformer för att öka jämställdheten.
Ytterligare en månad reserveras i föräldraförsäkringen för att snabbare
få till stånd en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten. Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.
Reformer för fler jobb
Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för ett Sverige
som håller ihop. Ett tydligt sysselsättningsmål ska därför styra politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige 2020 har lägst arbetslöshet i EU.
För att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten föreslår
regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade offentliga
investeringar i exempelvis infrastruktur och minskad klimatpåverkan,
samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar. Satsningarna inom
arbetsmarknadspolitiken riktas särskilt in på unga arbetslösa och
långtidsarbetslösa.

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat
Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen
tydligt ska minska under mandatperioden. Stimulanser och
ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige.
Miljöskatternas styrande effekt ska öka. De nationella miljömålen ska
nås.

äldreomsorgen, skapa ett rättvisare Sverige samt öka jämställdheten.
Dessutom föreslås reformer av socialförsäkringarna för att stödja
människor att komma tillbaka till hälsa och arbete liksom av
arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på
arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs och att
stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks väsentligt. Det
ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och
klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.

Andra reformer
Regeringen föreslår i denna proposition även en rad utredningar för att
säkerställa att skattemedel till skolan och välfärden går till det de är
avsedda för. Dessutom föreslår en rad åtgärder för att skapa en
effektivare offentlig sektor, öka tillgången till kultur, ge en nystart för
biståndspolitiken samt utforma en modern svensk säkerhetspolitik.

Reformer för att vända resultaten i skolan
Regeringens målsättning är att återföra svensk skola till internationell
toppklass. För att vända de fallande skolresultaten föreslås ett antal
skolreformer. För att tidigt möta elevernas utmaningar föreslås särskilt
åtgärder i förskoleklass och de första tre årskurserna med minskade
klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. För att möta
lärarkrisen föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets
attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Dessutom föreslår
regeringen åtgärder för att fördela en större del av resurserna efter elevernas behov och se till att alla skolor blir bra skolor med bra förutsättningar för alla elever.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
070-246 65 03
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Reformer för att värna den svenska modellen
För ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomstoch hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad rasism och diskriminering. Det kräver att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna
barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg håller
bästa möjliga nivå och kommer alla till del. Regeringen föreslår därför
reformer för att förbättra hälso- och sjukvården, höja kvaliteten i

Statens budget 2015 i siffror
Inkomster, utgifter, saldo och statsskuld
Den 23 oktober 2014 lämnade regeringen sitt budgetförslag för
2015 till riksdagen. Utgifterna för staten föreslås uppgå till 886,6
miljarder kronor under 2015. Inkomsterna för staten beräknas
uppgå till 854,1 miljarder kronor under 2015. Statens ekonomi
beräknas därmed få ett underskott om 32,6 miljarder kronor
under 2015.
Beräknade inkomster för budgetåret 2015
Statens inkomster består framför allt av statliga skatter på arbete,
kapital och konsumtion. Delar av statens inkomster kommer även från
återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska
Unionen (EU). I tabellen nedan redovisas hur stora statens inkomster
beräknas bli under 2015
Statens budget 2015 i siffror Klicka här för att få större tabeller
.Regeringens förslag till utgifter för budgetåret 2015
Statens utgifter är indelade i 27 olika delar, så kallade utgiftsområden.
I varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar olika statliga
verksamheter får, till exempel till polisens verksamhet eller till de
statliga universiteten. I tabellen nedan redovisas regeringens förslag
till utgifter för olika verksamheter.

Saldo
Under 2015 beräknas statens ekonomi gå med 32,6 miljarder kronor i
underskott.

Statsskulden
Vid ingången av 2015 beräknas statsskulden uppgå till 1 325 miljarder
kronor. Det beräknade lånebehovet under 2015 är 32,6 miljarder
kronor.

Statens budget 2015 i siffror Klicka här för att få större tabeller

Prognos 23 oktober 2014
Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk
ekonomi under de närmaste åren. Trots detta finns det lediga resurser i
ekonomin 2014-2016 och arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer. Risken för en svagare utveckling väger över och har
den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter.

Det låga resursutnyttjandet skapar tillsammans med en internationell
återhämtning förutsättningar för en relativt hög BNP-tillväxt 20162018. Bidraget från hushållens konsumtion till BNP-tillväxten väntas
bli högt i förhållande till tidigare återhämtningar.

Omvärlden
Konjunkturåterhämtningen i omvärlden bedöms fortsätta 2014 och
2015. En expansiv penningpolitik och ett förbättrat arbetsmarknadsläge i stora delar av världen väntas bidra till en förhållandevis hög tillväxt i omvärlden. Euroområdet har under 2014 präglats av svag tillväxt. En viss uppgång är att vänta under resterande del av 2014 och
2015 men svag kredittillväxt och geopolitisk oro verkar återhållande
på den ekonomiska utvecklingen. Tillväxttakten i amerikansk ekonomi
förväntas fortsättningsvis vara förhållandevis hög och i många framväxande ekonomier väntas tillväxten öka efter en svag inledning på
2014. För Sveriges del väntas BNP-tillväxten öka 2014 och 2015 till
följd av den starkare utvecklingen i omvärlden och en ökad tillförsikt
hos svenska företag och hushåll.

Arbetsmarknad
Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur sedan
finanskrisens början 2008. Arbetslösheten är på en högre nivå och
sysselsättningsgraden är på en lägre nivå än före krisen. Samtidigt har
arbetskraftsdeltagandet ökat starkt under de senaste åren och är på en
högre nivå än före krisen. Sysselsättningen föll i början av finanskrisen, men har ökat sedan slutet av 2009. Det beror främst på en ökad
sysselsättning i tjänstebranscherna och i den offentliga sektorn. De
framåtblickande indikatorerna på arbetskraftsefterfrågan som anställningsplaner och nyanmälda lediga platser, tyder på att sysselsättningen
kommer att fortsätta att öka den närmaste tiden. Sammantaget bedömer Finansdepartementet att sysselsättningen och arbetskraften
kommer att fortsätta öka i god takt under 2014, men ökningen i sysselsättningen blir inte tillräckligt stark för att arbetslösheten ska minska
betydligt. Först under 2015 bedöms arbetslösheten minska mer påtagligt.

Tillväxt
Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning sedan 2013.
Förtroendet bland både företag och hushåll ligger på en förhållandevis
god nivå. Detta tyder på att aktiviteten i svensk ekonomi kommer att
öka 2014 och 2015. Sammantaget förväntas BNP-tillväxten vara högre
2014 och 2015 än 2013, främst till följd av en hög tillväxt för hushållens konsumtion och att bostadsinvesteringarna bedöms få en stark
utveckling både 2014 och 2015. En högre efterfrågan i omvärlden
2015 leder även till ett större investeringsbehov bland svenska företag.

Offentliga finanser
Underskottet i de offentliga finanserna beräknas öka i år jämfört med
2013 och uppgå till 2,2 procent av BNP. Detta kan förklaras av den
måttliga ekonomiska tillväxten i kombination med de åtgärder som
presenterades i budgetpropositionen och riksdagen beslutade om för
2014. En starkare ekonomisk återhämtning kombinerat med att kommande reformer kommer att vara fullt finansierade gör att den offentliga sektorns finansiella sparande successivt förstärks. Det finansiella
sparandet beräknas 2015 uppgå till -1,1 procent av BNP och beräknas

vara i balans 2017. År 2018 förväntas sparandet motsvara 0,5 procent
av BNP.
Om prognosen
Det finns en stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen.
Riskerna för en svagare utveckling överväger. De negativa riskerna har
främst att göra med den geopolitiska osäkerheten i omvärlden, en
svagare utveckling i euroområdet, deflationsrisker och en hög skuldsättning bland svenska hushåll. Om dessa risker skulle realiseras blir
effekten på BNP negativ och arbetslösheten skulle bli högre än i prognosen. En möjlig positiv risk är att tillväxten i hushållens konsumtion
blir högre än den prognosticerade p.g.a. starka förtroendeindikatorer,
rekordhög sparkvot och förhållandevis höga reallöneökningar. En
högre konsumtion än den prognosticerade skulle ha positiva effekter
på BNP och sysselsättning. Arbetslösheten skulle därmed bli lägre än i
huvudscenariot.
Läs mer
	

 ▪	

 Nyckeltal prognos 23 oktober
	

 ▪	

 Ur budgetpropositionen för 2015: Den makroekonomiska
utvecklingen
	

 ▪	

 Ur budgetpropositionen för 2015: Den offentliga sektorns
finanser, statens budgetsaldo och statsskuld
Relaterat
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Budgetpropositionen för 2015

Skatteförslag i budgetpropositionen för 2015
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen ett antal
reformer inom skatteområdet:
▪	

 Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster
	

 ▪	

 Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen
för statlig inkomstskatt
	

 ▪	

 Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
	

 ▪	

 Särskild löneskatt för äldre
	

 ▪	

 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
	

 ▪	

 Vägslitageskatt
	

 ▪	

 Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel
	

 ▪	

 Slopad begränsning av skattebefrielsen för HVO i
dieselbränsle
	

 ▪	

 Höjd skatt på bekämpningsmedel
	

 ▪	

 Höjd skatt på naturgrus
	

 ▪	

 Höjd skatt på avfall
	

 ▪	

 Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
	

 ▪	

 Skatt på handelsgödsel
	

 ▪	

 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybarel
▪	

 Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
	

 ▪	

 Höjd skatt på tobak
	

 ▪	

 Höjd skatt på alkohol
	

 ▪	

 Slopad skattereduktion för gåvor
	

 ▪	

 Förändringar inom RUT-avdraget
	

 ▪	

 Sänkt skatt för pensionärer
	

 ▪	

 Avdragsrätt för privat pensionssparande begränsning och slopande
	

 ▪	

 Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag slopas

Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster
Jobbskatteavdraget trappas av för personer som vid årets ingång inte
har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 50 000
kronor per månad. Även för personer som har fyllt 65 år trappas jobbskatteavdraget av för arbetsinkomster som överstiger 50 000 kronor
per månad.
Personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år och som har en årsarbetsinkomst om 1 479 200 kronor får med förslaget inte något jobbskatteavdrag. För personer som vid årets ingång har fyllt 65 år är jobbskatteavdraget helt avtrappat vid en årsarbetsinkomst om 1 600 000
kronor. Anledningen till att jobbskatteavdraget är helt avtrappat vid en
högre inkomst för personer som har fyllt 65 år än för yngre personer är
att det högsta jobbskatteavdraget för äldre är högre än för de yngre.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.1.
Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster uppgår till 421 800 kronor för 2015. Den nedre skiktgränsen
ska räknas upp med konsumentprisindex, istället för med konsumentprisindex plus två procentenheter. Detta motsvarar en brytpunkt på 434
900 kronor för personer under 65 år och 465 500 kronor för personer
fyllda 65 för 2015.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.3.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
Nedsättningen av socialavgifterna för personer som vid årets ingång
inte har fyllt 26 år tas bort. Regeringen anser att ersättningen av
socialavgifterna för unga inte är en ändamålsenlig åtgärd för att hjälpa
de unga som är i störst behov av hjälp att ta sig ur arbetslösheten.
Nedsättningen innebär - till skillnad från de flesta andra sysselsättningssubventioner - att alla unga subventioneras, inte bara de som är i
behov av stöd. Detta innebär att en stor del av nedsättningen går till att
man subventionerar unga som redan har en anställning och arbeten
som skulle ha kommit till stånd även utan en subvention, vilket är
ineffektivt.
Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015. För att slopandet av
nedsättningen av socialavgifterna för unga inte ska leda till alltför
kännbara effekter på kort sikt, framför allt för de mindre företagen, ska
dock nedsättningen under 2015 övergångsvis vara halverad.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.9.
Särskild löneskatt för äldre
Särskild löneskatt, som är en form av socialavgift, återinförs på löner,
arvoden, förmåner och andra ersättningar för personer som har fyllt 65
år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har fått hel allmän
ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Den särskilda
löneskatten föreslås uppgå till 5,6 procent.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.10.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.
Exempel på förvaltningsutgifter är arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter. I
dag gäller att utgifter över 1 000 kronor får dras av.
Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.12.
Vägslitageskatt
Miljöpåverkan från transportsektorn ska minskas. En avståndsbaserad
vägslitageskatt bidrar till att långväga godstransporter flyttas från
lastbil till tåg och sjöfart. Regeringen kommer därför att låta utreda hur
en avståndsbaserad vägslitageskatt för den tunga trafiken kan utformas.
Skatten bidrar också till goda villkor inom åkerinäringen. Svenska
lastbilsåkare betalar avståndsbaserade vägskatter när de kör genom
vissa europeiska länder. På motsvarande sätt är det rimligt att det i
Sverige införs en avståndsbaserad skatt för tung trafik som omfattar
utländska och svenska lastbilsåkare som trafikerar de svenska vägarna.
En avståndsbaserad skatt skulle, beroende på utformningen av denna,
kunna öka möjligheterna till kontroll av tunga vägtransporter. En
sådan skatt bedöms vidare kunna öka möjligheterna till styrning mot
miljövänligare lastbilar på de svenska vägarna.
Arbetet inleds omedelbart med ambitionen att detta ska genomföras
under mandatperioden.
Källa: Aviseringen finns i BP2015 i volym 1, kapitel 6.

Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel
Regeringens skattestrategi för hållbara biodrivmedel har inneburit att
de helt eller delvis befriats från energiskatt och koldioxidskatt.
Skattebefrielsen anses utgöra ett driftsstöd enligt EU:s statsstödsregler.
En av förutsättningarna för att ge statsstöd är att stödet är nödvändigt.
För 2013 överkompenserades både höginblandad och låginblandad
Fame (fettsyrametylester) som används som drivmedel. Den
uppkomna överkompensationen måste utan dröjsmål åtgärdas.
Regeringen förslår därför att befrielsen från energiskatt minskas för
hög- och låginblandad Fame.
Befrielsen från energiskatt för fettsyrametylester (Fame) som
låginblandas i dieselbränsle minskas från 84 procent till 8 procent av
den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Befrielsen från
energiskatt för höginblandad Fame minskas från 100 procent till 44
procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.
För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt
och hel befrielse från koldioxidskatt. Skattebefrielsen av biodrivmedel
utgör ett driftsstöd enligt EU:s statsstödsregler.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1.
Slopad begränsning av skattebefrielsen för HVO i dieselbränsle
Dagens regler som innebär att skattebefrielsen för HVO endast gäller
upp till och med 15 volymprocent HVO i dieselbränsle.
Den HVO som förekommer på den svenska marknaden kan betraktas
som ett avancerat biodrivmedel, även kallat andra generationens
biodrivmedel. För att förbättra konkurrenskraften för HVO och andra

biobaserade syntetiska drivmedel föreslår regeringen att full befrielse
från koldioxidskatt och energiskatt bör ges för hela den biobaserade
andelen.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015 men tillämpas för tid från
och med den 1 maj 2014.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1.
Höjd skatt på bekämpningsmedel
Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för
varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.
Skatten på bekämpningsmedel syftar till att minska användningen av
bekämpningsmedel. Detta är motiverat av hälso- och miljöskäl. Det är
därför lämpligt att skatten följer den allmänna prisutvecklingen. Den
nuvarande skattenivån på 30 kronor har inte höjts sedan den 1 januari
2004.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015 i volym 1, kapitel 6.
Höjd skatt på naturgrus
Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus.
Syftet med skatten på naturgrus är att åstadkomma bättre hushållning
med naturgruset och påskynda utvecklingen mot alternativa material.
Skatten på naturgrus justeras också med hänsyn till den allmänna
prisutvecklingen, skatten på naturgrus har inte höjts sedan 2006.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015 i volym 1, kapitel 6.

Höjd skatt på avfall
Skatten på avfall höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall. Syftet
med avfallsskattens är att bidra till att mängden avfall som deponeras
minskar. Skatten ska även bidra till att det blir lönsamt att återanvända,
återvinna och genom andra metoder behandla eller utnyttja avfall.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1.
Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs. Efter höjningen
uppgår skattesatsen till 14 770 kronor per megawatt och månad av den
högsta termiska effekten. Den nuvarande skattesatsen, som gällt sedan
2008, uppgår till 12 648 kronor per megawatt och månad av den
högsta termiska effekten.
Det avdrag som medges när en reaktor varit ur drift under en sammanhängande period som överstiger 90 kalenderdygn justeras samtidigt för
att avspegla den nya skattesatsen. Avdraget medges enbart för överskjutande kalenderdygn och höjs från 415 till 485 kronor per megawatt
och överskjutande kalenderdygn.
Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015, Volym 1, avsnitt 6.26.
Skatt på handelsgödsel
En skatt på handelsgödsel införs och den skatt på handelsgödsel som
slopades den 1 januari 2010 ska utgöra utgångspunkt för den nya
skatten. Syftet med skatten är att minska användningen av handelsgödsel då den bidrar till övergödning av vattenområden och till försurning av mark och vatten.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.
Källa: Förslaget finns i BP2015 i volym 1, kapitel 6.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
En skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs för att
underlätta för det växande intresse som finns för att investera i
produktionen av el från förnybara energikällor för egen förbrukning
(t.ex. solceller eller småskalig vindkraft) och för att stärka ställningen
för de konsumenter som framställer förnybar el för egen förbrukning.

Höjd skatt på tobak
Punktskatten på cigaretter höjs med cirka 6 procent, vilket totalt
beräknas öka priset på ett typpaket cigaretter med 2,41 kr. Punktskatten på röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak föreslås även
den höjas med 6 procent. Punktskatten på snus höjs med 12 procent,
vilket totalt beräknas öka priset på en typdosa snus med 1,41 kr.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar och
skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre.

Det kan låta mycket att höja skatten på snus med 12 procent medan
skatten på cigaretter höjs med 6 procent. Snus är dock betydligt lägre
beskattat än cigaretter. I kronor räknat medför skattehöjningen en
något annorlunda bild:

Förslaget bidrar till omställningen av energisystemet. Det bidrar också
med möjligheter att ge elkunderna en aktivare roll som både användare
och producent.
Förslaget träder i kraft vid årsskiftet den 1 januari 2015.
Källa: Förslaget finns i BP2015 (volym 1, avsnitt 6). Det beskrivs även
i BP 2015 UO21.

- Priset på en typdosa portionssnus höjs totalt med ca 1,41 kronor per
dosa (varav 1,10 kr utgör punktskatt).
- Priset på en typdosa lössnus höjs totalt med ca 2,47 kronor per dosa
(varav 1,93 kr utgör punktskatt).

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Beloppsgränsen för att få ställa ut en förenklad faktura höjs från 2 000
kronor till 4 000 kronor. Det innebär att det blir möjligt att ställa ut fler
fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som behöver finnas
med i fakturan.

- Priset på ett typpaket cigaretter höjs med ca 2,41 kronor per paket
(varav 1,70 kr utgör punktskatt).

Detta innebär en administrativ förenkling för företagen. Även mot
bakgrund av att beloppsgränsen varit densamma sedan 2004 finns det
skäl att höja den.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015
Källa: Förslaget finns i BP2015 i volym 1, kapitel 6.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Då konsumtionen tenderar att minska när priset ökar, förväntas
förslaget främja folkhälsan.

Höjd skatt på alkohol
Skatten på öl och vin med höjs 9 procent och på sprit med 1 procent.
Då konsumtionen tenderar att minska när priset ökar, förväntas
förslaget främja folkhälsan.
För konsumenter beräknas skattehöjningen medföra att priset på en
flaska öl på 0,5 liter som i dag kostar 16 kronor ökar till 16,53 kronor.
Priset på en flaska vin på 0,75 liter som i dag kostar 59 kronor ökar till
60,95 kronor. Priset på en flaska spritdryck med 37,5 procent alkohol
på 70 cl som i dag kostar 188 kronor beräknas öka till 189,66 kronor.
Att skatten på öl och vin höjs klart mer än skatten på sprit beror på att
punktskatten på spritdryck redan är hög jämfört med punktskatten på
andra alkoholvaror. Regeringen bedömer därför att den lägre
höjningen av spritskatten är välmotiverad.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Slopad skattereduktion för gåvor
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas.
Regeringen anser att understödjande av ideell verksamhet inte är en
uppgift för skattesystemet. Prioriteringar av stöd med skattemedel till
ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras
representanter. En avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar
också utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella
sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och
vilja att bidra.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Källa: BP2015 volym 1.

Förändringar inom RUT-avdraget
Slopad läx-RUT:
RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat
skolarbete, s.k. läx-RUT tas bort. RUT-avdragets skattereduktion för
barnpassning ändras samtidigt så att den endast omfattar barnpassning
som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och
annat skolarbete.
Elevers möjlighet att få hjälp med läxor bör inte vara beroende av om
de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Skolan
ska vara sammanhållen och likvärdig.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Halverat RUT-avdrag per person/år:
Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och år för personer som inte har fyllt 65 år. Med ett lägre tak
för RUT-avdraget riktas avdraget mer till vanliga familjers behov av
hushållsarbete och förbättrar avdragets fördelningsprofil. Undantag bör
dock göras för äldre personer som kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Slopat RUT-avdrag för matlagning och poolrengöring:
RUT-avdraget för matlagning omfattar inte bara enklare matlagning
utan även avancerad sådan utförd av professionella kockar, och har
även kommit att inkludera anlitande av bartenders. RUT-avdraget för
städning har kommit att inkludera enkel "veckorengöring" av inomhuspool. Rengöring av inomhuspool kan emellertid inte anses tillhöra
hushållsarbetets kärnområden.

RUT-avdraget bör därför vid en samlad bedömning inte omfatta
matlagning och poolrengöring inomhus och föreslås upphöra från och
med 1 januari 2016.
Regeringen kommer att undersöka om det finns anledninge att
begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare.
Källa: BP2015 volym 1.
Sänkt skatt för pensionärer
Skatten sänks för pensionärer så att pension inte beskattas högre än lön
för inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för
pensionärer med inkomster upp till ca 240 000 kronor per år.
Sammanlagt sänks skatten med 1,98 miljarder kronor år 2015.
För en äldre person med inkomst på 120 000 kronor per år sänks
skatten med ca 250 kronor per månad. För garantipensionärer sänks
skatten med mellan 130 och 170 kronor per månad, beroende på
civilstånd och ålder.

Avdragsrätt för privat pensionssparande - begränsning och
slopande
Avdraget för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 150 kronor
per månad 2015. Regeringen aviserar även att den avser att under 2015
återkomma med ett förslag om slopad avdragsrätt från 2016.
Förslagen avser endast den fasta delen av avdraget. Anställda som helt
saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst
av aktiv näringsverksamhet kommer att ha rätt att göra avdra för pensionssparande även i fortsättningen.
Det finns såväl offentligfinansiella som fördelningspolitiska skäl att ha
en mer restriktiv syn på avdragsrätten:
- En begränsning av avdragsrätten minskar förekomsten av uppskjuten
beskattning och därmed risken för framtida skattebortfall.
- Den begränsade avdragsrätten gynnar främst personer med höga
inkomster då de kan ha en högre skatt vid avdragstillfället än vid
pensionsutbetalningarna. Personer med lägre inkomster gynnas i
betydligt mindre utsträckning av avdraget.

Pension beskattas i dag hårdare än löneinkomst, eftersom pension inte
omfattas av jobbskatteavdraget. Pensionärer bör inte beskattas hårdare
än löntagare yngre än 65 år. Av kostnadsskäl måste skillnaden i
beskattning tas bort i flera steg.

Beskattningen av kapitalet som ligger i det privata pensionssparandet
förändras inte av förslaget att begränsa avdragsrätten.
Avkastningsskatten på detta kapital uppgår till 15 procent.

Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015.
Källa: BP2015 volym 1

Förslagen berör endast avdragsrätten för det privata pensionssparandet. Tjänstepensionerna omfattas inte av förslaget.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och det kommande
förslaget om slopad avdragsrätt bör träda i kraft den 1 januari 2016.

Regeringen avser att under 2015 återkomma med ett förslag om slopad
avdragsrätt. Förslaget kommer att remitteras. Försäkringsbranschen
och övriga intressenter ges då möjlighet att lämna sina synpunkter på
förslaget. Regeringen kommer noggrant att analysera de synpunkter
som förs fram.
Lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag slopas
De så kallade lättnadsreglerna som gäller för medlemmar i oäkta
bostadsföretag förlängs inte när de löper ut vid utgången av 2015.
Förslaget innebär att medlemmar i ett oäkta bostadsföretag ska ta upp
all utdelning och kapitalvinst på bostaden till beskattning, men att
skattesatsen sänks från dagens 30 procent till 25 procent.
Förslaget träder i kraft den 1 januari 2016
Källa: Förslaget finns i BP2015, volym 1, avsnitt 6.13.

Alliansens budgetmotion 2015
Från moderaternas hemsida på Internet.
“Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner Anna Kinberg
Batra, (M), Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob
Forssmed (KD) presenterade i dag Alliansens gemensamma
budgetmotion.
Ansvar för ekonomin och reformer för fler jobb prioriteras. Alliansens
mål är att jobben ska bli 350 000 fler till 2020. Vägen dit går genom
fler företag som växer och anställer, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, investeringar i mer kunskap och ökade möjligheter för bostadsbyggande och infrastruktur.
I en utmanande omvärld är ordning och reda i ekonomin grundläggande för att bygga ett starkare Sverige. Alliansen presenterar i dag en
politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. Genom
att nu bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna
jobb och välfärd vid nästa ekonomiska kris. För att nå tillräckliga
överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.
Regeringens budget bromsar Sverige
Alliansens reformer har lagt grunden för ett Sverige som är på rätt väg.
Ekonomiskt ansvarstagande och satsningar på jobb och företagande
har möjliggjort för den breda jobbtillväxt som vi nu ser. Regeringens
budgetproposition bromsar däremot Sveriges utveckling. Genom att
överge överskottsmålet försvagar regeringen svensk ekonomi. Därtill
riskeras jobbtillväxten att bromsas genom försämrade drivkrafter för

att arbeta och utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Samtidigt blir
det dyrare att anställa exempelvis unga. Totalt höjer Socialdemokraterna och Miljöpartiet skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete
och tillväxt som de föreslår till företagande. Regeringens otydlighet
kring energipolitiken och att centrala infrastrukturprojekt skjuts på
framtiden riskerar att drabba tillväxten i hela Sverige.
Alliansens budgetmotion och presentationen från dagens pressträff bifogas.
Läs mer
Bifogade filer:
ett_starkare_sverige_-_alliansens_budgetmotion_2015.pdf
alliansen_-_ett_starkare_sverige_presentation.pdf
Publicerad: måndag, november 10, 2014 - 10:38
Nyckelord: Alliansen “

Ett starkare Sverige
Gemensam budgetmotion för 2015
1. Sammanfattning
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och
Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer
kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett starkare Sverige.
Alliansen har en gemensam vision för Sverige. Vi vill ha ett Sverige
som håller ihop, som sätter människan i centrum. Ett Sverige där alla
som vill och kan jobba har ett jobb att gå till. Där den som har en idé
kan förverkliga den, våga starta företag och se det växa. Ett Sverige
där vi tillsammans skapar skyddsnät som ger stöd om vi hamnar snett,
om vi blir sjuka eller om vi för stunden eller inte längre orkar av egen
kraft. Ett Sverige där alla har samma förutsättningar att utveckla sin
förmåga och där alla kan känna sig trygga. Vårt samhälle byggs av
människor i gemenskap – i familjen, bland vänner, klasskompisar och
arbetskamrater och i civilsamhället i stort. Gemenskap och tillit skapar
mening, delaktighet och framtidstro. Allt detta behövs för att vi ska ha
en god välfärd som vi finansierar tillsammans.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit. Men ett bra Sverige kan bli
ännu bättre. I vår gemensamma budgetmotion lägger vi förslag för att
fortsätta förbättra Sverige, med stora investeringar i infrastruktur och
bostäder. Vi vill skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela
landet. Vi vill skapa ett företagsklimat i världsklass och vi vill stärka
arbetskraften för att fler människor ska kunna få ett jobb. Vårt mål är
att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020.

Vi vill fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag. Alla föräldrar ska
känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och
rustas inför vuxenlivet. Vi vill förbättra kvaliteten och öka
tillgängligheten i vården. Vi vill göra Sverige tryggare, genom att
minska brottsligheten och genom att stärka vårt försvar. Vi vill att våra
barn och ungdomar ska ha en bra uppväxt. Vi vill att människor ska
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Sverigedemokraternas budgetmotion 2015
SD presenterar budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetmotion ”Statsbudget för Sverige” innehåller stora satsningar på såväl välfärden, jobben som flyktinghjälp.
Genom att prioritera välfärd, äldres villkor och flyktinghjälp på plats
och genom att föra en ansvarsfull invandringspolitik kan Sverigedemokraterna frigöra stora resurser. Strax över hälften av det ökade
budgetutrymmet härrör från besparingar till följd av en mer ansvarsfull
invandringspolitik. Besparingar på invandring och integration har
blivit större än vad partiet räknade med i valrörelsen till följd av en
kraftigt ökad invandring. Sverigedemokraterna har dock inte tagit med
Migrationsverkets senaste prognos från föregående vecka i beräkningarna som visar att kostnaderna kommer att öka med ytterligare
omkring 17 miljarder under budgetperioden
Nej till skattechock
Sverigedemokraterna avvisar regeringens föreslagna skattechock.
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson kommenterar:
- Vi ser med stor oro på effekterna på jobb och tillväxt till följd av
regeringens skattehöjningar. Att i detta läge höja skatterna på arbete,
höja skatterna för äldre på arbetsmarknaden och införa en ny straffskatt på kärnkraft kommer försvaga tillväxten. Denna politik saknar
dessutom stöd bland väljarna. Samtidigt som man väljer att lägga fram
detta skattehöjningspaket fortsätter man att prioritera invandring och
integration högre än allt annat. Regeringen budgeterar 151,6 miljarder
på utgiftsområdena migration och integration.

Sverigedemokraternas finansiering
◦	

 Ansvarsfull invandringspolitik – 187,8 mdkr
	

 ◦	

 Effektivt bistånd – 39,2 mdkr
	

 ◦	

 Återställd krogmoms – 20,2 mdkr
	

 ◦	

 Återförande av medel från stabilitetsfonden – 10 mdkr
	

 ◦	

 Ny bankskatt – 4,1 mdkr
	

 ◦	

 Avskaffad ungdomsrabatt – 9,3 mdkr
	

 ◦	

 Höjd mineralersättning – 4,4 mdkr
	

 ◦	

 Avskaffade subventioner för etanolbränsle – 5 mdkr
Viktigaste satsningar
Helt avskaffad löneavgift för företag med upp till nio anställda
Avskaffad pensionärsskatt under mandatperioden
Rätt till heltid för offentliganställda och höjd vårdkvalitet
Stärkt försvar
Satsning på rättsväsendet
Utfasning av användandet av biståndsmedel till att finansiera
	

 massinvandring till Sverige samt utökat stöd till flyktinghjälp
	

och bekämpning av Ebola
Nyheter i förhållande till valmanifestet
Stöd till förnyelse av kärnkraften och en svensk forskningsreaktor (475
	

miljoner kr)
Åtgärder för värdefull natur och sanering av förorenade områden
	

(400 miljoner kr)
Öppna museer och stärkt friluftsliv (880 miljoner kr)
Budgetomröstningen i riksdagen
Sverigedemokraterna är fortsatt öppna för att värdera vilket budgetalternativ från regeringen respektive alliansen som är bäst för Sverige.
Sverigedemokraterna är öppna för att rösta istället för att avstå när

frågan avgörs i riksdagen i december. Mattias Karlsson, gruppledare,
kommenterar:

Budgeten i sin helhet kommer återfinnas på
Sverigedemokraternas hemsida under:

- Budgetfrågan lever i allra högsta grad. Vi kommer under de närmaste veckorna att noga analysera alliansens budgetförslag. Att säga
någonting om detta idag är dock omöjligt då alliansen ännu inte presenterat en fullständig budgetmotion. I det material de presenterade på
pressträffen saknas kalkylerna över samtliga av statens utgiftsområden
vilket gör det omöjligt för oss att ge några mer utförliga kommentarer i
det här läget.

http://sverigedemokraterna.se/asiktsdokument/

– Vi har en historiskt svag regering men vi har också ett historiskt
svagt största oppositionsblock. Att alliansen av princip nu vägrar bryta
ut delar ur regeringens budget visar hur svaga alliansen är. De har
liksom vi ett ansvar gentemot väljarna att så långt det är möjligt driva
igenom den politik man gick till val på. Detta löfte till väljarna sviker
man nu. Det är uppenbart att Sverigedemokraterna under mandatperioden kommer att få ta ett ökat ansvar i kraft av det enda egentliga
oppositionspartiet.
http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/11/
presentationstatsbudget.pdf
http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/11/Besparinginvandring-och-integration-141027.pdf
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Principprogram
Principprogram
Kommun-, region- och landstingspolitik
Riktlinjer Kommunpolitik 2014
Landstingspolitik 2014
Politiska sakområden
Inriktningsprogram kriminalpolitik
Inriktningsprogram skolpolitik
Inriktningsprogram energipolitik
Inriktningsprogram arbetsmarknadspolitik
Inriktningsprogram djurskyddspolitik
Inriktningsprogram landsbygdspolitik
Inriktningsprogram arbetsmiljöpolitik
EU-valplattform
Valmanifest EU
Åtgärdsprogram för kvinnofrid
Åtgärdsprogram kvinnofrid
Rapporter
Vad säger den Svenska forskningen om våldtäktsmännens
ursprung?
Budgetmotioner
I samband med att regeringen lägger fram propositioner om
höst- och vårbudget lägger Sverigedemokraterna fram egna
budgetmotioner som visar hur partiets alternativ till regeringens politik ser ut. Budgetmotionerna är vad som i vardagligt språk brukar kallas för skuggbudgetar.

Budget 2015
Senast ändrat: 10 november, 2014

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av
Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Budgetpropositionen för 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.	
  FÖRSLAG	
  TILL	
  RIKSDAGSBESLUT	
  .....................................................	
  9	
  
2.	
  VIKTIGA	
  SATSNINGAR......................................................................10	
  
2.1	
  AVSKAFFAD	
  LÖNEAVGIFT	
  FÖR	
  SMÅFÖRETAGARE	
  ........................10
2.2	
  HELT	
  SLOPAD	
  PENSIONÄRSSKATT.................................................10
2.3	
  RÄTT	
  TILL	
  HELTID	
  FÖR	
  OFFENTLIGANSTÄLLDA..............................10
2.4	
  KRAFTIGT	
  STÄRKT	
  FÖRSVARSFÖRMÅGA	
  ......................................10
2.5	
  STÄRKTA	
  RESURSER	
  TILL	
  RÄTTSVÄSENDET....................................10
2.6	
  RESPEKT	
  FÖR	
  ÖVERSKOTTSMÅLET	
  ...............................................10
3.	
  FINANSIERINGEN	
  ........................................................................... 11
3.1	
  INVANDRING	
  OCH	
  INTEGRATION	
  ................................................ 11
3.2	
  AVSKAFFAD	
  UNGDOMSRABATT	
  ...................................................12
3.3 ANPASSAD	
  BISTÅNDSRAM.............................................................13
3.4	
  ÅTERSTÄLLNING	
  AV	
  ARBETSGIVARAVGIFTEN	
  ..............................14
3.5 ÅTERSTÄLLD	
  RESTAURANG-‐	
  OCH	
  CATERINGMOMS......................14
3.6	
  AVSKAFFAD	
  SKATTESUBVENTION	
  FÖR	
  ETANOL	
  ...........................15
3.7	
  NY	
  BANKSKATT	
  ..............................................................................16
3.8	
  ÅTERFÖRANDE	
  AV	
  SKATTEMEDEL	
  FRÅN	
  STABILITETSFONDEN.....17
3.9	
  HÖJD	
   MINERALERSÄTTNING	
  ......................................................18
4.	
  REGERINGENS	
  BUDGETPROPOSITION.............................................19

4.1	
  	
  NEJ	
  TILL	
  AVTRAPPAT	
  JOBBSKATTEAVDRAG	
  ................................19
4.2	
  NEJ	
  TILL	
  HÖJD	
  STATLIG	
  SKATT	
  ......................................................19
4.3	
  NEJ	
  TILL	
  SÄRSKILD	
  LÖNESKATT	
  FÖR	
  ÄLDRE	
  ..................................19
4.4	
  NEJ	
  TILL	
  HÖJD	
  SKATT	
  PÅ	
  KÄRNKRAFT	
  ...........................................19
4.5	
  NEJ	
  TILL	
  SKATTEREDUKTION	
  FÖR	
  MIKROPRODUKTION	
  AV	
  EL......19
4.6	
  NEJ	
  TILL	
  HÖJD	
  SKATT	
  PÅ	
  SNUS	
  ......................................................20
4.7	
  NEJ	
  TILL	
  FÖRSÄMRINGAR	
  AV	
  RUT	
  ................................................20
5.	
  DET	
  EKONOMISKA	
  LÄGET................................................................21
6.	
  SYSSELSÄTTNING	
  ........................................................................... 23
6.1	
  HÖGRE	
  UTBILDNING..................................................................... 23
6.2	
  K	
  O	
  M	
  V	
  U	
  X	
  .................................................................................. 24
6.3	
  MYNDIGHETEN	
  FÖR	
  YRKESHÖGSKOLAN	
  ..................................... 24
6.4 LÄRLINGSJOBB	
  ............................................................................. 24
6.5	
  STARTA	
  EGET-‐BIDRAG....................................................................24
6.6	
  SENIOR-‐RUT.................................................................................. 25
6.7 FÖRENINGSJOBB	
  .......................................................................... 25
6.8	
  LÖNESTÖD......................................................................................26
7.	
  ORDNING	
  OCH	
  TRYGGHET	
  PÅ	
  ARBETSMARKNADEN..................... 27
7.1	
  RIV	
  UPP	
  LAVALLAGEN	
  .................................................................. 27
7.2	
  REFORMERA	
  UTSTATIONERINGSDIREKTIVET	
  .............................. 27
7.3	
  INFÖR	
  VITA-‐JOBB	
  MODELLEN........................................................28
7.4	
  ALTERNATIV	
  TILL	
  FAS-‐3.................................................................28
7.5	
  ARBETSMILJÖ	
  ............................................................................... 28
7.5.1	
  ARBETSSKADOR	
  OCH	
  STRESS......................................................28
7.5.2	
  HOT	
  OCH	
  VÅLD	
  .......................................................................... 29

7.5.3	
  ARBETSMILJÖVERKETS	
  ROLL	
  ......................................................29
7.5.4	
  FORTBILDNING	
  AV	
  OMBUD	
  .......................................................29
7.5.5	
  TRAKASSERIER	
  OCH	
  MOBBNING................................................30
7.5.6	
  NATIONELLT	
  KUNSKAPSCENTRUM	
  FÖR	
  ARBETSMILJÖ..............30
7.5.7	
  CENTRUM	
  FÖR	
  ÄLDREPOLITIK....................................................31
7.5.8	
  FRISKVÅRD	
  OCH	
  FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	
  ...................................31
7.5.9	
  INGEN	
  KARENSDAG	
  I	
  ARBETEN	
  MED	
  HÖG	
  SMITTORISK.............31
8.	
  ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN.....................................................33
8.1	
  AVSKAFFAD	
  A-‐KASSEAVGIFT	
  .........................................................33
8.2	
  KRAFTIGT	
  HÖJT	
  TAK.......................................................................33
8.3	
  FÖRBÄTTRADE	
  VILLKOR	
  FÖR	
  DELTIDSARBETSLÖSA..................... 35
8.4	
  OBLIGATORISK	
  FÖRSÄKRING	
  ....................................................... 35
8.5	
  SAMMANSLAGNING	
  AV	
  MYNDIGHETER	
  ...................................... 35
9.	
  JÄMSTÄLLDHET	
  ...............................................................................37
9.1	
  RÄTT	
  TILL	
   HELTID	
  .....................................................................37
9.2	
  AVVECKLING	
  AV	
  OFRIVILLIGA	
  DELADE	
  TURER............................. 38
9.3	
  NYSTART	
  FÖR	
  OMVÅRDNADSLYFTET	
  .......................................... 39
9.4	
  KOMPETENSUTVECKLING	
  OCH	
  KARRIÄRVÄGAR...........................39
9.5	
  UNDERHÅLLSSTÖD	
  ........................................................................40
9.6	
  GRAVIDITETSPENNING...................................................................40
9.7	
  STÄRKT	
  ANHÖRIGSTÖD	
  .................................................................41
9.8	
  HEDERSVÅLD	
  .................................................................................41
9.9	
  GENERELLA	
  ÅTGÄRDER	
  .................................................................41
9.9.1	
  LÖNEKARTLÄGGNINGAR.............................................................42
9.9.2	
  KÖNSSPECIFIKA	
  SJUKDOMAR.....................................................42
9.9.3	
  KVINNOJOURER..........................................................................42

9.9.4	
  SKÄRPTA	
  STRAFF	
  ....................................................................... 42
9.9.5	
  NEJ	
  TILL	
  KVOTERING...................................................................42
9.9.6	
  NEJ	
  TILL	
  GENUSPEDAGOGIK.......................................................42
9.9.7	
  INDRAGET	
  STÖD	
  TILL	
  POLITISKA	
  OCH	
  RELIGIÖSA	
  
	
  
ORGANISATIONER	
  SOM	
  UPPMUNTRAR	
  KVINNOFÖRAKT..... ..42
10.	
  SMÅFÖRETAGARE......................................................................... 43
10.1	
  AVSKAFFAD	
  ALLMÄN	
  LÖNEAVGIFT	
  FÖR	
  SMÅFÖRETAG	
  ............ 43
10.2	
  LINDRAT	
  SJUKLÖNEANSVAR	
  FÖR	
  SMÅFÖRETAG	
  ....................... 44
10.3	
  TURORDNINGSREGLERNA............................................................44
11.	
  LANDSBYGDEN	
  ............................................................................. 45
11.1	
  SKOGSNÄRING	
  ........................................................................... 45
11.1.1	
  INLANDSBANAN	
  ...................................................................... 45
11.1.2	
  NORRBOTNIABANAN	
  .............................................................. 45
11.1.3	
  UTBILDNING	
  .............................................................................46
11.1.4	
  ÄGANDERÄTTEN	
  ..................................................................... 46
11.1.5	
  TORV	
  ........................................................................................46
11.2	
   JORDBRUK	
  ................................................................................ 46
11.2.1	
  ÅTERBETALNING	
  AV	
  DIESELSKATT............................................46
11.2.2	
  DJURVÄLFÄRDSERSÄTTNING	
  .................................................. 47
11.2.3	
  FÖRBUD	
  AV	
  IMPORT	
  ............................................................... 47
11.3	
  TURISM	
  ....................................................................................... 47
11.4	
  GRUVNÄRINGEN	
  ........................................................................ 48
11.4.1	
  MALMBANAN	
  .......................................................................... 48
11.4.2	
  MINERALERSÄTTNING	
  OCH	
  LANDSBYGDSFOND......................48
11.4.3	
  UTBILDNING..............................................................................48
11.5	
  ALLMÄN	
  VÄRNPLIKT	
  ...................................................................49

11.6	
   VATTENBRUK	
  ............................................................................ 49
11.7	
  KULTURMILJÖVÅRD	
  ................................................................... 49
11.8	
  HÖJD	
  MILERSÄTTNING.................................................................49
11.9	
  INGEN	
  HÖJD	
  FORDONSSKATT......................................................50
11.10	
  INGEN	
  SLOPAD	
  REGISTRERING	
  AV	
  MOMSGRUPPER	
  ............... 50
11.11	
  SAMMA	
  RÄTT	
  OCH	
  TILLGÅNG	
  TILL	
  JAKT	
  OCH	
  VATTEN	
  I	
  
	
  
RENBETESOMRÅDEN................................................................. 50
12.	
  TILLVÄXT	
  ........................................................................................51
12.1	
  MILJÖ	
  OCH	
  ENERGI	
  .................................................................... 52
12.1.1	
  ÖSTERSJÖN	
  .............................................................................. 52
12.1.2	
  ENERGIEFFEKTIVISERING	
  OCH	
  FORSKNING	
  ............................ 52
12.1.3	
  STÖD	
  TILL	
  U-‐LÄNDER	
  .............................................................. 52
12.1.4	
  ÅTGÄRDER	
  FÖR	
  BIOLOGISK	
  MÅNGFALD	
  OCH	
  SKYDD	
  AV	
  
	
  
NATUR........................................................................................52
12.1.5	
  NEJ	
  TILL	
  UTBYGGNAD	
  AV	
  SUBVENTIONERAD	
  VINDKRAFT	
  ..... 53
12.1.6	
  KÄRNKRAFT	
  ............................................................................. 53
12.2	
  BOSTÄDER	
  .................................................................................. 54
12.2.1	
  FÖRENKLADE	
  BYGGNORMER	
  FÖR	
  STUDENTBOSTÄDER	
  ........ 54
12.2.2	
  SKATTEFRITT	
  ATT	
  HYRA	
  UT	
  BOSTAD........................................54
12.3	
  INFRASTRUKTUR	
  ........................................................................ 54
12.3.1	
  MARKNADSPOTT	
  ..................................................................... 54
12.3.2	
  E20	
  .......................................................................................... 54
12.4	
  FORSKNING	
  ................................................................................ 55
13.	
  STOCKHOLM	
  ................................................................................ 56
13.1	
  NEJ	
  TILL	
  HÖJDA	
  TRÄNGSELSKATTER	
  .......................................... 56
13.2	
  UTBYGGNAD	
  AV	
  TUNNELBANAN	
  ............................................... 57

13.3	
  FINANSIERING	
  ............................................................................ 57
13.4	
  BOSTÄDER	
  .................................................................................. 57
14.VÅRD	
  OCH	
  OMSORG	
  ..................................................................... 59
14.1	
  SJUKVÅRD	
  ................................................................................... 59
14.1.1	
  VÅRDPLATSER	
  ......................................................................... 59
14.1.2	
  AVSKAFFAD	
  PATIENTAVGIFT	
  FÖR	
  ÄLDRE	
  85+	
  ..........................60
14.1.3	
  OBLIGATORISK	
  HÄLSOKONTROLL	
  AV	
  NYANLÄNDA..................60
14.1.4	
  ÅTERSTÄLLNING	
  AV	
  HÖGKOSTNADSSKYDDET	
  ....................... 60
14.1.5	
  PALLIATIV	
  VÅRD........................................................................60
14.1.6	
  MEDICINSK	
  VÅRDGARANTI.......................................................61
14.1.7	
  FLER	
  LÄKARPLATSER	
  ................................................................62
14.1.8	
  ÖVRIGA	
  PRIORITERINGAR.........................................................62
14.2	
  ÄLDREOMSORG	
  .......................................................................... 62
14.2.1	
  MATLYFT	
  ................................................................................. 62
14.2.2	
  TRYGGHETSBOENDEN	
  OCH	
  SÄRSKILDA	
  BOENDEN	
  ................. 62
14.2.3	
  STÖD	
  TILL	
  ANHÖRIGVÅRDARE	
  .................. .......................... 63
14.2.4	
  TANDVÅRDSBIDRAG	
  ............................................................... 63
14.2.5	
  SOCIALA	
  AKTIVITETER...............................................................63
14.2.6	
  KATEGORIBOENDEN	
  ............................................................... 63
14.2.7	
  ÖVRIGA	
  PRIORITERINGAR	
  ........................................................64
14.3	
   SJUKPENNING	
  ........................................................................... 64
14.4	
  UTSATTA	
  FAMILJER	
  OCH	
  BARN	
  ...................................................64
14.4.1	
  MEDLARE	
  I	
  OMSORGSMÅL.......................................................64
14.4.2	
  ERSÄTTNING	
  TILL	
  NARKOLEPSIDRABBADE...............................64
14.4.3	
  BEKÄMPA	
  MISSBRUKET	
  .......................................................... 65
14.4.4	
  PSYKISK	
  OHÄLSA	
  ..................................................................... 65
14.4.5	
  V	
  A	
  N	
  V	
  Å	
  R	
  D	
  A	
  D	
  E	
   B	
  A	
  R	
  N	
   .....................................
65

15.	
  S	
  K	
  O	
  L	
  A	
  .................................................................................
67
15.1	
  STUDIERO	
  ................................................................................... 67
15.2	
  STUDIEVÄGLEDNING....................................................................68
15.3	
  FÖRBÄTTRAD	
  ARBETSMILJÖ........................................................68
15.4	
  SVENSKA	
  SPRÅKET	
  OCH	
  KULTURARVET......................................68
15.5	
  TIOÅRIG	
  GRUNDSKOLA................................................................69
15.6	
  MATREFORM...............................................................................69
16.	
  PENSIONER	
  .................................................................................. 70
16.1	
   AVSKAFFAD	
  PENSIONÄRSSKATT............................................... 70
16.2	
   HÖJD	
  GARANTIPENSION............................................................ 70
16.3	
  REFORMERAD	
  PENSIONSBROMS................................................70
16.4	
  ÖVERFÖRING	
  AV	
  PENSIONSRÄTTER	
  ...........................................71
17.	
  FAMILJER....................................................................................... 72
17.1	
  FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING	
  ............................................................. 72
17.2	
  FAMILJERÅDGIVNING................................................................. 72
17.3	
   BOSTADSBIDRAG	
  .......................................................................73
17.4	
  SMÅBARNSFÖRÄLDRAR	
  ..............................................................73
17.4.1	
  FÖRSKOLEDAGAR	
  .....................................................................73
17.4.2	
  DUBBELDAGAR.........................................................................73
17.4.3	
  KONTAKTDAGAR.......................................................................73
17.4.4	
  NATTIS	
  ......................................................................................73
17.4.5	
  VÅRDNADSBIDRAG.................................................................. 74
17.4.6	
  SORGPENG................................................................................74
17.5	
  OMSTÄLLNINGSPENSION	
  ........................................................... 74
17.6	
  VÅRDBIDRAG	
  FÖR	
  FUNKTIONSHINDRADE	
  BARN	
  ...................... 74
17.7	
  UTÖKAD	
  RÄTT	
  TILL	
  DELTID......................................................... 75

18.	
  SÄKERHET..................................................................................... 76
18.1	
  FÖRSVARSMAKTEN	
  .................................................................... 76
18.1.1	
  UPPRUSTNING......................................................................... 76
18.1.2	
  VÄRNPLIKT	
  .............................................................................. 78
18.1.3	
  OMPRIORITERING.................................................................... 79
18.1.4	
  NORDISKT	
  SAMARBETE	
  ........................................................... 79
18.1.5	
  NEJ	
  TILL	
  NATO	
  ......................................................................... 79
18.2	
  RÄTTSVÄSENDET	
  ........................................................................ 79
18.2.1	
  STÖD	
  TILL	
  BROTTSOFFER	
  ........................................................ 79
18.2.2	
  VITTNESSKYDD..........................................................................80
18.2.3	
  STRAFFSKÄRPNING	
  ..................................................................80
18.2.4	
  UTÖKADE	
  RESURSER	
  ................................................................82
18.2.5	
  ORGANISERAD	
  BROTTSLIGHET.................................................82
18.2.6	
  TERRORISMBEKÄMPNING........................................................82
18.2.7	
  GRÄNSSKYDDET	
  ...................................................................... 83
19.	
  INVANDRING	
  ................................................................................ 84
19.1	
  EFFEKTIVT	
  BISTÅND.....................................................................86
19.2	
  ASYLINVANDRING	
  ...................................................................... 87
19.3	
  ANHÖRIGINVANDRING................................................................88
19.4	
  ARBETSKRAFTSINVANDRING.......................................................88
19.5	
  FRI	
  RÖRLIGHET	
  INOM	
  EES	
  ..........................................................89
19.6	
  SKÄRPT	
  TILLGÅNG	
  TILL	
  TRYGGHETSSYSTEM	
  FÖR	
  ICKE	
  EES-‐
	
  
MEDBORGARE............................................................................89
19.7	
  MODERSMÅLSUNDERVISNING....................................................90
19.8	
  SLOPANDE	
  AV	
  INTEGRATIONSPOLITIKEN....................................90
19.9	
  AVSKAFFAD	
  SUBVENTIONERAD	
  VÅRD	
  AV	
  TILLSTÅNDSLÖSA	
  
	
  
INVANDRARE..............................................................................90

2	
  0	
  .	
  K	
  U	
  L	
  T	
  U	
  R	
  .................................................................................. 91
20.1	
  FRILUFTSLIVET	
  .............................................................................91
20.2	
  ÖPPNA	
  MUSEER	
  ..........................................................................91
20.3	
  KULTUR-‐	
  OCH	
  MUSIKSKOLESATSNING	
  ...................................... 92
20.4	
  KULTURARVSFONDEN	
  OCH	
  KULTURMILJÖN...............................92
20.5	
  KULTURKANON	
  .......................................................................... 93
20.6	
  DIGITALISERING	
  AV	
  FILMARKIVET	
  ............................................. 93
20.7	
  KYRKOANTIKVARISK	
  ERSÄTTNING...............................................93
20.8	
  MUSEIVERKSAMHET....................................................................93
20.9	
  KULTURARVSFORSKNING	
  OCH	
  ARKEOLOGI	
  .............................. 93
20.10	
  KULTUR	
  FÖR	
  ÄLDRE...................................................................94
20.11	
  FUNKTIONSHINDRADES	
  RÄTT	
  TILL	
  KULTUR...............................94
20.12	
  SKAPANDE	
  FÖRSKOLA................................................................94
20.13	
  SATSNING	
  PÅ	
  IDROTTEN............................................................94
21.	
  TABELLER	
  PER	
  UTGIFTSOMRÅDE	
  ................................................. 95
21.1	
  UTGIFTSRAMAR	
  PER	
  UTGIFTSOMRÅDE	
  ..................................... 95
21.1.1	
  RIKETS	
  STYRELSE	
  ..................................................................... 95
21.1.2	
  SAMHÄLLSEKONOMI	
  OCH	
  FINANSFÖRVALTNING	
  .................. 95
21.1.3	
  SKATT,	
  TULL	
   OCH	
   EXEKUTION........................................... 95
21.1.4 RÄTTSVÄSENDET	
  ..................................................................... 95
21.1.5 INTERNATIONELL	
  SAMVERKAN...............................................96
21.1.6	
  FÖRSVAR	
  OCH	
  SAMHÄLLETS	
  KRISBEREDSKAP	
  ........................ 96
21.1.7	
  INTERNATIONELLT	
  BISTÅND.....................................................96
21.1.8 MIGRATION...............................................................................97
21.1.9	
  HÄLSOVÅRD,	
  SJUKVÅRD	
  OCH	
  SOCIAL	
  OMSORG	
  ..................... 97
21.1.10	
  EKONOMISKT	
  TRYGGHET	
  VID	
  SJUKDOM	
  OCH	
  
	
  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING	
  ....................................................... 97

21.1.11	
  EKONOMISK	
  TRYGGHET	
  VID	
  ÅLDERDOM	
  ............................. 98
21.1.12	
  EKONOMISK	
  TRYGGHET	
  FÖR	
  FAMILJER	
  OCH	
  BARN...............98
21.1.13	
  INTEGRATION	
  OCH	
  JÄMSTÄLLDHET.......................................98
21.1.14	
  ARBETSMARKNAD	
  OCH	
  ARBETSLIV........................................99
21.1.15	
  STUDIESTÖD............................................................................99
21.1.16	
  UTBILDNING	
  OCH	
  UNIVERSITETSFORSKNING........................99
21.1.17	
  KULTUR,	
  MEDIER,	
  TROSSAMFUND	
  OCH	
  FRITID	
  ..................100
21.1.18	
  SAMHÄLLSPLANERING,	
  BOSTADSFÖRSÖRJNING	
  OCH	
  
	
  
BYGGANDE	
  SAMT	
  KONSUMENTPOLITIK	
  ................................ 101
21.1.19	
  REGIONAL	
  TILLVÄXT	
  ............................................................ 101
21.1.20	
  ALLMÄN	
  MILJÖ-‐	
  OCH	
  NATURVÅRD	
  .................................... 101
21.1.21	
  ENERGI	
  ................................................................................ 101
21.1.22	
  KOMMUNIKATIONER	
  ...........................................................102
21.1.23	
  AREELLA	
  NÄRINGAR,	
  LANDSBYGD	
  OCH	
  LIVSMEDEL	
  ............102
21.1.24	
  NÄRINGSLIV	
  .........................................................................102
21.1.25	
  ALLMÄNNA	
  BIDRAG	
  TILL	
  KOMMUNER................................103
21.1.26	
  STATSSKULDSRÄNTOR	
  M.M.................................................103
21.1.27	
  AVGIFTEN	
  TILL	
  EUROPEISKA	
  UNIONEN	
  ...............................103
22.	
  STATSBUDGETEN	
  OCH	
  DEN	
  OFFENTLIGA	
  SEKTORN	
  ...................104
22.1	
  UTGIFTSTAK	
  FÖR	
  STATEN	
  .........................................................104
22.2	
  STATSBUDGETENS	
  INKOMSTER.................................................104
22.3	
  STATSBUDGETENS	
  SALDO	
  OCH	
  STATSSKULDEN........................104
22.4	
  DEN	
  OFFENTLIGA	
  SEKTORNS	
  FINANSER	
  ...................................104
22.5	
  KOMMUNSEKTORNS	
  FINANSER	
  ................................................105
22.6	
  FÖRSLAG	
  TILL	
  UTGIFTSRAMAR	
  2015.........................................105
22.7	
  FÖRSLAG	
  TILL	
  UTGIFTSRAMAR	
  2016-‐2018	
  ...............................106
22.8	
  BERÄKNING	
  AV	
  STATSBUDGETENS	
  INKOMSTER	
  2015	
  .............107
22.9	
  BERÄKNING	
  AV	
  STATSBUDGETENS	
  INKOMSTER	
  2016-‐2018	
  ....108

