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FÖRORD

Förord
Regeringen har i Ekonomistyrningsverkets (ESV) regleringsbrev för budgetåret 2007
gett verket i uppdrag att kartlägga organ som inte är statliga myndigheter men som i
praktiken utgör en del av det statliga åtagandet. Uppdraget ska redovisas senast den
28 september 2008.
Uppdraget är härmed avslutat. ESV presenterar kartläggningen samt reflektioner
och rekommendationer i den bifogade rapporten Att verka genom andra –
kartläggning av organ med statligt åtagande. Rapporten överlämnas härmed till
regeringen.
I ärendets tidigare handläggning har utredare Josefina Selin och projektanställde
Simon Sjöberg deltagit.
Universitetslektor Ulla Björkman och utredare Kenneth Eliasson har lämnat
synpunkter på delar av underlaget till rapporten.
I detta ärende har t. f. generaldirektör Bengt Anderson beslutat. Utredare Susanna
Hammarberg har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också
utredare Christina Dahlberg-Skogh, expert Nils Eklund, utredare Bo Henriksson och
utredare Mona Nykvist samt avdelningschef Susanne Jansson deltagit.
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1

Sammanfattning

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att kartlägga organ
som inte är statliga myndigheter, men som i praktiken utgör en del av det statliga
åtagandet.
ESV:s kartläggning bygger på en genomgång av gällande författningar och
samtliga regleringsbrev för år 2007. Kartläggningen omfattar icke-myndigheter som
särskilt utpekas av statsmakterna (riksdag och regering) för att utföra verksamhet
som statsmakterna har beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt, samt organ
vars existens är en förutsättning för genomförande av ett statligt åtagande.
Kartläggningen omfattar även vilket inflytande som statsmakterna har över dessa
organ.
ESV:s kartläggning visar att det finns 579 organ med statligt åtagande som inte är
myndigheter. Av dessa har 40 organ åtaganden inom fler än ett departementsområde.
Den största gruppen privaträttsliga organ är föreningar (27 procent), varav
majoriteten är ideella föreningar. Därefter kommer bolag (22 procent). Av dessa är
majoriteten aktiebolag. Stiftelser utgör 19 procent av de privaträttliga organ som
ingår i kartläggningen. Övriga grupper är organ med offentlig anknytning, som
exempelvis offentliga korporationer, vilka utgör 5 procent av de 579 organen.
Arbetslöshetskassor utgör 6 procent. För 21 procent av organen har ESV inte funnit
någon uppgift om juridisk form.
ESV konstaterar att det därutöver inom flertalet politikområden även skapats
specifika regelverk för viss verksamhet som utförs av privaträttsliga organ men där
dessa definieras som grupp – alltså inte som enskilda subjekt – med utgångspunkt i
den verksamhet som avses. Som exempel på organ från denna grupp kan nämnas
studentkårer, handelskammare och verksamhet som utövas genom enskild i egenskap
av exempelvis jakttillsynsman. ESV redovisar 37 sådana exempel.
I 11 kap. 6 § regeringsformen ges statsmakterna stora möjligheter att skapa en
flexibel förvaltning. Av författningen framgår att såväl myndighetsform som
privaträttsliga verksamhetsformer kan användas för den statliga
förvaltningsorganisationen. Att bedriva statlig verksamhet i privat regi har bland
annat varit aktuellt när staten tillsammans med en annan part engagerar sig i
verksamheten. Statsmakterna har också valt att samverka med privaträttsliga organ
inom olika områden för att tillgodogöra sig den kompetens och legitimitet som ett
enskilt organ har inom en viss sektor. Vidare har statsmakterna ansett att
konkurrensutsatt verksamhet inte är lämplig att bedriva i myndighetsform.
Kartläggningen visar att statsmakterna inom samtliga departementsområden
använt sig av möjligheten att använda privaträttsliga former för statlig verksamhet.
Omfattningen av detta är dock varierande – mest uttalat är det inom
Kulturdepartementet medan Justitiedepartementet är det område där ESV endast
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funnit ett fåtal exempel. Kartläggningen visar exempel på verksamhet där staten själv
är part (som ägare, instiftare eller grundare till organet) liksom exempel där staten
valt att samarbeta med från staten helt fristående organ.
Verksamhet som bedrivs i myndighetsform omfattas av de generella bestämmelser
som finns bland annat för statens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Verksamhet som bedrivs i myndighetsform omfattas även av regelverk som bland
annat reglerar den enskilde medborgarens rättssäkerhet, möjlighet till insyn etc. För
privaträttsliga organisationsformer gäller andra regelverk för verksamheten. ESV vill
därför särskilt uppmärksamma att statlig verksamhet i privaträttslig form kräver
särskilda regleringar för att kompensera de offentligrättsliga regelverken avseende
såväl statens möjligheter att styra verksamheten som för den enskildes rättssäkerhet
m.m.
ESV har inte kunna urskilja någon entydig praxis vid valet av verksamhetsform,
utan omständigheter i det enskilda fallet torde i många fall varit avgörande. ESV kan
konstatera att ideella föreningar i något högre grad än bolag och stiftelser utför
verksamhet som omfattar myndighetsutövning och att bolag utför till stor del
verksamhet som kan kategoriseras som tjänste- och varuproduktion. Kartläggningen
visar dock att samma kategorier av verksamheter utförs av såväl föreningar som
stiftelser och bolag.
Vidare visar kartläggningen att statsmakterna för den löpande styrningen av
organen bland annat använder tilldelning av finansiella medel, återrapporteringskrav,
utformning av regler i författning och statligt inflytande genom styrelse. För de organ
där staten är part tillkommer även styrning genom grundläggande dokument. Ideella
föreningar får i högre grad än stiftelser och bolag särskilda medel från staten. Det är
också vanligare att medel till ideella föreningar är förenade med
återrapporteringskrav. Det är vanligare att staten har inflytande över styrelser för
bolag och stiftelser, i jämförelse med ideella föreningar.
ESV har i ett antal fall inte kunnat fastställa i vilken juridisk form verksamheten
bedrivs inom. Om oklarheter finns om vilket generellt regelverk som organet har att
följa torde det vara svårt att kunna utöva en effektiv styrning och kontroll av det
statliga åtagandet.
Mot bakgrund av den kartläggning som ESV gjort för regeringens räkning lyfter
ESV fram några reflektioner och rekommendationer inför överväganden av fortsatt
styrning, uppföljning och kontroll av privaträttsliga organ med statligt åtagande.
Frågor om den enskildes rättsäkerhet, möjlighet till besvärsrätt, insyn m.m., utgör
en viktig del av diskussionen om det offentligrättsliga regelverkets tillämplighet för
statlig verksamhet som bedrivs i privat regi.
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Allmänna reflektioner:
− I överväganden om i vilken form statens verksamhet ska bedrivas bör frågor om
vilket behov staten har av styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
ingå. Därtill kommer överväganden om i vilka former omprövande av det
statliga åtagandet ska ske för dessa organ.
− Formerna för statens styrning, kontroll och uppföljning måste beaktas ur
aspekten kostnadseffektivitet för såväl staten som för det enskilda organet.
Ställningstaganden måste också beakta vilka generella regler som gäller för den
verksamhetsform det aktuella organet bedrivs inom.
− Regeringen bör överväga att göra en översyn av bilagan till den så kallade
departementsförordningen (1996:1515) av vilken myndighet och organ under
respektive departement framgår. En sådan översyn bör utgå från ESV:s
kartläggning och syftet med översynen skulle vara att skapa ökad enhetlighet i
fråga om vilka privaträttsliga organ med statliga åtaganden som bör ingå i
bilagan.
Reflektioner avseende organ där staten är part:
− För statens samverkan med annan part i ideella föreningar och aktiebolag finns
idag riktlinjer. Dessa bör fortsatt följas.
− Regeringen bör överväga att formulera liknande riktlinjer i syfte att åstadkomma
en enhetlig hantering av statligt bildade stiftelser.
Där åtaganden överlåts till från staten fristående organ:
− Regeringen bör överväga att formulera generella principer för styrning, kontroll
och uppföljning av verksamhet som åläggs ett privaträttsligt organ som är
fristående från staten.
− I de fall statsmakterna fattar beslut om att ett utpekat privaträttsligt organ ska
erhålla statliga bidrag, bör regeringen uppdra åt lämplig myndighet att utforma
villkor och bestämmelser för användning och återrapportering av hur medlen
använts. Denna myndighet bör även ansvara för uppföljning och kontroll av hur
medlen använts.
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2

Inledning

2.1

Uppdraget

Regeringen har i Ekonomistyrningsverkets (ESV) regleringsbrev för budgetåret 2007
gett verket i uppdrag att kartlägga organ som inte är statliga myndigheter, men som i
praktiken utgör en del av det statliga åtagandet. Det kan exempelvis avse organ som
bedriver offentligrättslig verksamhet, men också organ i form av nämnd, delegation,
institut, kassa, centrum, akademi, avtal etc. där staten utövar ett bestämmande
inflytande.
Enligt uppdraget kommer kartläggningen att utgöra ett underlag för överväganden
om det statliga åtagandets avgränsning. Kartläggningen kommer även att utgöra
underlag för bedömning av hur verksamheten bör styras, följas upp och kontrolleras.
Den närmare inriktningen av kartläggningen har utformats i dialog med
Finansdepartementets budgetavdelning. Uppdraget skall redovisas senast den 28
september 2008.
Efter dialog med Finansdepartementet har framgått att bland annat följande
kriterier kan användas vid en bedömning av om ett organ är myndighetsliknande eller
inte:
− regeringen utser styrelse
− budgetunderlag (motsvarande) lämnas till regeringen
− regleringsbrev (motsvarande) lämnas till organet
− fördelar statliga medel
− andra myndighetsuppgifter
− stor andel statlig finansiering
− årsredovisning (motsvarande) lämnas till regeringen

2.2

Bakgrund

En bidragande orsak till uppdraget är att det av regeringens proposition
Riksrevisionen (prop. 2001/02:190) 1 framgår att det finns ett antal offentligrättsliga
organ där det är oklart om de är myndigheter eller inte. Det innebär, för det fall de
inte anses som myndigheter, att de inte heller kan bli föremål för Riksrevisionens
årliga revision som utförs med stöd av lag (2002:1022) om revision av statlig
verksamhet m.m. Enligt regeringens bedömning måste en kartläggning först ske av
vilka organ som kan komma i fråga för en årlig revision innan någon sådan generell
reglering kan bli aktuell. Konstitutionsutskottet har också förutsatt att en sådan
kartläggning kommer till stånd. 2
Regeringen har därefter låtit göra en översiktlig kartläggning av offentligrättsliga
organ med oklar status. Med denna som bakgrund ansåg statsmakterna att det inte
F

F

F

1
Prop. 2001/02: Riksrevisionen, s. 65 f.
2

Bet. 2002/03:KU12, Riksrevisionen, s. 11 (prop. 2001/02:190 Riksrevisionen).
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fanns tillräckliga motiv för att generellt reglera finansiell granskning av organ som
inte är myndigheter, men som i någon mening bedriver offentlig förvaltning. 3
F

2.3

F

Begrepp och motiv bakom tillvägagångssätt

Inom ramen för uppdraget har ESV definierat tre centrala begrepp: statligt åtagande,
organ och bestämmande inflytande. Nedan redogör ESV för hur dessa begrepp har
hanterats i kartläggningen.
Det finns inte någon aktuell samlad översikt över organ med statligt åtagande. Det
finns bara ett fåtal utredningar och viss forskning inom området, främst inom det
juridiska området. Gemensamt för dessa är ett induktivt tillvägagångssätt som tar
utgångspunkt i en granskning av författningar och regleringsbrev eller motsvarande.
ESV har arbetat på ett liknande sätt och granskat regleringsbrev och författningar
samt parallellt med arbetet byggt upp en analysmodell.
Såsom ESV har tolkat syftet med uppdraget ska kartläggningen ge en så
uttömmande bild som möjligt över privaträttsliga organ offentliga åtaganden. ESV
har därför valt en generös tolkning av vilka organ som bör ingå.
2.3.1

Statligt åtagande

Statsmakterna har möjlighet att överlåta förvaltningsuppgift till enskild enligt
regeringsformen (11 kap 6§). Vad som avses med förvaltningsuppgift anges inte
närmare. Det kan avse såväl myndighetsutövande verksamhet som annan
verksamhet. För att få en klar bild över vilken sorts verksamhet som statsmakterna
överlåtit åt annan, har ESV valt att använda en deskriptiv definition av begreppet
statligt åtagande. Denna innebär att ESV med statligt åtagande inom ramen för denna
kartläggning tolkat statligt åtagande som verksamhet som statsmakterna (riksdag och
regering) har beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt.
Kategorisering av statligt åtagande
Denna deskriptiva ansats innebär att en mängd verksamhet av varierande slag
omfattas. För att göra materialet mer överskådligt, har ESV översiktligt kategoriserat
de statliga åtaganden som utförs av de organ som ingår i kartläggningen. En första
indelning har gjorts av organ vars statliga åtagande kan anses utgöra
myndighetsutövning, respektive organ vars åtagande inte är myndighetsutövning.
Myndighetsutövning
Med myndighetsutövning avses det som i 1971 års förvaltningslag beskrivs som
sådan verksamhet som innebär ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om

3

Prop. 2004/05:1, Förslag till statsbudget, s. 253.
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förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd … eller annat jämförbart
förhållande.” 4
F

F

Myndighetsutövning som ju är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i
förhållande till medborgarna, ska vara grundad på författning eller på annat beslut
som fattats av statsmakterna. 5
F

F

Verksamhet som inte omfattar myndighetsutövning
I kartläggningen ingår även sådan verksamhet som inte kan anses vara av
myndighetsutövande karaktär. Den är av skiftande slag. ESV har kategoriserat olika
verksamheter enligt följande översiktliga indelning:
− Verksamhetsstöd: bidrag för verksamhet som statsmakterna beslutat ska tillfalla
en namngiven organisation för ett ändamål som är uttryckt i allmänna termer.
− Utbildning/forskning: organ som får medel för att bedriva utbildning eller
forskning.
− Förvaltning av statliga tillgångar: organ vars åtagande är att förvalta statliga
tillgångar i någon form (exempelvis fastigheter, aktier etc.).
− Samordning/samverkan: organ vars huvudsakliga åtagande är att samordna
aktörer eller samverka med aktörer inom ett visst område.
− Informations-/kunskapsspridning: organ med åtagande att sprida information
eller kunskap (inte utbildning).
− Främjandeverksamhet: organ vars åtagande handlar om att främja särskild
verksamhet eller särskilda intressen.
− Museiverksamhet: organ vars åtagande består i att bedriva museiverksamhet.
− Tjänste- och varuproduktion: organ med åtagande att bedriva tjänste- eller
varuproduktion.
− Annat.
Kategoriseringen gäller den verksamhet som organet utför för statens räkning. Ett
organ kan ha flera åtaganden och därmed finnas inom flera kategorier.
2.3.2

Organ med statligt åtagande

I kartläggningen har ESV definierat organ med statligt åtagande som en särskilt
utpekad icke-myndighet som utför ett statligt åtagande eller vars existens är en
förutsättning för genomförandet av ett statligt åtagande.
Den offentliga förvaltning som bedrivs utanför myndighetssfären har ofta
betecknats som ”offentlig förvaltning genom enskilda”. Ett syfte med uppdraget är
4
Håkans Strömberg och Bengt Lundell: Allmän förvaltningsrätt, 2008, s. 19.
5

ESV har valt att inkludera statliga stiftelser med uppdrag att fördela forskningsmedel i kategorin organ med
myndighetsutövande verksamhet, även om dessa stiftelser i de flesta fall delar ut medel av det egna stiftelsekapitalet.
ESV har dock gjort bedömningen att formerna för stiftelsernas fördelning av forskningsmedel grundar sig på stiftelsens
grundläggande dokument, vilka i vissa fall kan jämställas med författning. ESV har också valt att inkludera de organ
som ingår i den frivilliga försvarsorganisationen i kategorin organ som har myndighetsutövande verksamhet. ESV
syftar då på den verksamhet som organen är tänkta att utöva inom ramen för ett aktiverat totalförsvar.
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att ge en helhetsbild över vilka typer av rättssubjekt det är som utför statliga
åtaganden. Kartläggningen ska utgöra underlag för hur verksamheten bör styras,
följas upp och kontrolleras. ESV har därför använt de verksamma rättssubjektens
olika karaktär som utgångspunkt för kartläggningen.
Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet kan utföras av privaträttsliga
subjekt som bolag, föreningar och enskilda fysiska personer med varierande närhet
till det allmänna. Därtill kommer rättssubjekt som formellt är privaträttsliga men som
har en närmare anknytning till det allmänna såsom statligt bildade stiftelser och
offentliga korporationer. 6 Dessa ingår i kartläggningen och presenteras som enskilda
organ.
ESV konstaterar att det därutöver inom flertalet politikområden även skapats
specifika regelverk för viss verksamhet som utförs av privaträttsliga organ, men där
dessa definieras som grupp – alltså inte som enskilda subjekt - med utgångspunkt i
den verksamhet som avses. Ett sådant exempel är studentkårerna vars verksamhet
omfattas av ett särskilt regelverk. Andra exempel är viss myndighetsutövande
verksamhet som utförs av enskild i egenskap av innehavare av en särskild befattning.
Gemensamt för sådana ovan nämnda organ är att de bedrivs i privaträttslig form
och att de definieras som grupp i författningar. ESV konstaterar att dessa organ utgör
en förutsättning för genomförandet av det statliga åtagandet inom en rad områden.
De ingår därför i kartläggningen. Vanligtvis saknas uppgifter om hur många enskilda
organ som är verksamma inom de specifika områdena. ESV har därför valt att
redovisa dessa organ särskilt.
Ovan nämnda kategorier är dock inte uteslutande då det finns exempel på organ
som tillhör en särskild kategori som även utpekas enskilt av statsmakterna,
exempelvis a-kassorna.
Nedan presenteras de privaträttsliga former som förekommer i kartläggningen och
hur de har grupperats. Uppgifter om juridisk person har ESV hämtat från Statistiska
centralbyråns (SCB) företagsregister.
F

F

Former för juridisk person enligt Statistiska centralbyrån:
I gruppen föreningar förekommer ekonomiska föreningar, ideella föreningar,
samfällighet, understödsförening samt hypoteksförening.
I gruppen bolag förekommer aktiebolag, handelsbolag samt kommanditbolag.
I gruppen stiftelser förekommer stiftelser med näringsdrivande verksamhet samt
övriga stiftelser. I denna grupp redovisas även ett antal fonder. 7
F

6
Lena Marcusson: Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, 1989, s. 248 f.
7

Det finns inom ett antal departement olika fonder som omfattas av bestämmelser i särskilda författningar. ESV har
valt att redovisa dessa i denna grupp även om det i flera fall är oklart eller tveksamt om fonderna bedriver någon
egentlig verksamhet. Fond är inte en juridisk person.
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I gruppen organ med offentlig anknytning 8 , presenterar ESV offentligrättsliga
korporationer samt vissa kommunala organ.
F

F

Arbetslöshetskassor presenteras särskilt.
Övriga kategorier:
Organ som definieras som grupp
Som beskrivits ovan, finns exempel på verksamhet som bedrivs i privaträttslig form
men som definieras som grupp utifrån verksamhet och inte som enskilt organ.
Vanligtvis saknas uppgifter om hur många enskilda organ som är verksamma inom
de specifika områdena. ESV har därför valt att redovisa dessa organ och deras
verksamhet särskilt.
Exempel på sådana organ är studentkårer (Utbildningsdepartementet),
vattenförbund (Miljödepartementet) och auktoriserade adoptionssammanslutningar
(Socialdepartementet).
I denna kategori ingår även sådan verksamhet där statligt åtagande i någon form
utförs av enskild person i egenskap av innehavare av en särskild befattning
(exempelvis notarius publicus eller jakttillsynsman). Befattningen är vanligtvis
kopplad till någon myndighet, men den omfattas av särskilda bestämmelser och kan
därmed endast delvis sägas ingå i myndighetens verksamhet.
Okänd juridisk form
Ett drygt hundratal organ som ingår i ESV:s kartläggning har inte gått att finna i
SCB:s företagsregister. ESV kan därför inte redovisa i vilken juridisk form
verksamheten bedrivs. För vissa organ anger SCB som juridisk form ”vakant”. Dessa
ingår också i denna kategori.
2.3.3

Bestämmande inflytande

Så som uppdraget är formulerat är det inte enbart det åtagande som organet utför för
statens räkning som är av intresse i sammanhanget. Därtill kommer vilket inflytande
staten har över organet. Kartläggningen ska avse ”organ som i praktiken utgör en del
av det statliga åtagandet (…) och där staten utövar ett bestämmande inflytande”.

8

Detta är benämningen på en grupp som ESV skapat för att samla ett antal av de verksamhetsformer som
förekommer i SCB:s företagsregister.
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Det finns inte någon exakt definition av begreppet ”bestämmande inflytande”. ESV:s
utgångspunkt har dock varit att bestämmande (statligt) inflytande kan anses råda
över ett organ om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:
− Staten har möjlighet att som ägare/instiftare/grundare påverka organets
verksamhet.
− Staten utser minst hälften av organets styrelse.
− Staten har genom bestämmelser i författning, avtal eller i organets styrdokument
eller därmed jämförbara dokument, ett avgörande inflytande över hur organet
bedriver sin verksamhet.
När det gäller vilka former staten använder för att styra sin förvaltning, anges
följande former i litteraturen:
− Finansiell styrning och resultatstyrning.
− Regelstyrning.
− Styrning genom utnämning.
− Styrning genom kontroll.
− Informell styrning.
− Styrning genom val av organisation. 9
F

Begreppet ”bestämmande inflytande” används bland annat i bolagssammanhang i
diskussioner om ägandeinflytande. Bestämmande inflytande anses den ägare ha som
äger en viss andel av bolaget (exempelvis över hälften av aktierna) eller som utser
styrelsen/delar av styrelsen.
I 4 § aktiebolagslagen (2005:551) definieras bestämmande inflytande i
förhållandet mellan moderföretag och dotterföretag, där bestämmande inflytande
anses råda om moderbolaget:
1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska
personen
2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra
delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar
3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än
hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett
bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen
eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed
jämförbara stadgar.
I 2 § p. 4 i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. anges att
Riksrevisionen har rätt att utse revisorer i sådan verksamhet som bedrivs av staten i

9

Olof Pettersson: Den offentliga makten, 2007.
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form av aktiebolag ”om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan
författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel
eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över
verksamheten.”
Indikatorer för inflytande
De definitioner av bestämmande inflytande som finns i författningar är
huvudsakligen utformade efter en privaträttslig verksamhetsform, aktiebolagets.
Detta område är till viss del tillämplig för den verksamhet som ingår i ESV:s
kartläggning. Även de styrformer som används för statlig verksamhet är relevant
inom det område som kartläggningen avser. ESV har därför valt att definiera statligt
inflytande utifrån dessa båda områden. Därefter har indikatorer hämtats från de
styrformer som används inom statlig verksamhet, kompletterat med information om
ägandeförhållanden och sådana förutsättningar för verksamheten som ges i
grundläggande dokument – i de fall det rör sig om organ där staten är part (statliga
aktiebolag, statliga stiftelser och ideella föreningar där staten är medlem.) 10
Vad gäller frågan om huruvida en hög andel statlig finansiering är en förutsättning
för betydande statligt inflytande anser ESV att betydande statlig finansiering inte i
sig utgör en förutsättning för betydande statligt inflytande utan hur statsmakterna styr
medlen.
De indikatorer på styrning som har kartlagts är:
− Organet erhåller statliga medel – i så fall i vilken omfattning och från vilket
anslag.
− Organet omfattas av särskilda bestämmelser i lag eller förordning – isåfall vilka?
− Organet omfattas av regleringsbrev.
− Organet lämnar årsredovisning till regeringen alternativt omfattas av andra
bestämmelser om återrapportering.
− Budgetunderlag (motsvarande) lämnas till regeringen.
− Organet har ett avtal med staten eller staten godkänner organets
stadgar/motsvarande.
− Regeringen eller myndighet utser styrelse (styrelseledamot).
− Verksamheten omfattas av statlig tillsyn.
F

F

Vidare har ESV kartlagt:
− Vilka regler som gäller för revision av det aktuella organet.
− I vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

10

Den styrning som inte ingår i kartläggningen är statens informella styrning av organ, då denna är svår att
dokumentera. ESV kan därför inte inom ramen för detta arbete avgöra om och i så fall på vilket sätt sådan styrning
förekommer. ESV menar dock att det inte är troligt att staten enbart genom informell styrning kan utöva ett
”bestämmande inflytande” över något sådant organ som kartläggningen avser.
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2.4

Vad ingår i kartläggningen?

ESV:s kartläggning bygger på en genomgång av gällande författningar och samtliga
regleringsbrev för år 2007. Kartläggningen omfattar icke-myndigheter som särskilt
utpekas av statsmakterna (riksdag och regering) för att utföra verksamhet som
statsmakterna har beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt, samt organ vars
existens är en förutsättning för genomförande av ett statligt åtagande. Kartläggningen
omfattar även vilket inflytande som statsmakterna har över dessa organ.

2.5

Avgränsningar

ESV anser att av ovanstående definitioner följer ett antal avgränsningar.
Organ som inte särskilt utpekas av statsmakterna ingår inte i kartläggningen
I kartläggningen ingår inte sådana organ som endast får del av särskilda satsningar
som statsmakterna beslutar om (till exempel stimulansbidrag inom
arbetsmarknadspolitiken som förutsätter medverkan från arbetsgivare). Verksamhet
som kräver någon form av statligt tillstånd för att få utövas eller för vilken
statsmakterna ställer upp särskilda kriterier (inom exempelvis miljöområdet åläggs
tillverkare av en rad olika produkter att uppfylla vissa miljökriterier vid tillverkning
av vissa produkter) ingår inte heller om inte organen utpekas särskilt i författning.
Detsamma gäller organ som utför verksamhet som står under statlig tillsyn. Organ
som får uppdrag direkt från en myndighet, ingår inte heller i kartläggningen om
organet saknar direkt anknytning till statsmakterna.
Åtaganden på internationell nivå ingår inte
ESV:s har avgränsat kartläggningen till åtaganden på nationell nivå. Det innebär att
organ med enbart internationella åtaganden inte ingår i kartläggningen. Endast organ
som har ett svenskt organisationsnummer omfattas av kartläggningen. Denna
avgränsning har gjorts mot bakgrund av att ESV anser att en bedömning av formerna
för statliga åtaganden på internationell nivå delvis måste göras från andra
utgångspunkter än vad som gäller för nationella åtaganden. Detta gäller även former
för styrning, kontroll och uppföljning av sådana åtaganden.
Myndigheter ingår inte
Av uppdraget följer att begreppet organ ska särskiljas från myndighet. ESV har
använt regeringsformens myndighetsbegrepp som en utgångspunkt. Detta omfattar
samtliga offentliga statliga och kommunala myndigheter utom de folkvalda
beslutande församlingarna. Även regeringen och förvaltningsdomstolarna är
myndigheter enligt regeringsformens terminologi. För att bestämma huruvida ett
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enskilt organ är myndighet eller inte har ESV i förekommande fall använt
Statskontorets och SCB:s myndighetsförteckningar. 11
Då kommunala offentliga organ enligt regeringsformens definition är
myndigheter, ingår inte dessa i kartläggningen. ESV har dock gjort undantag i vissa
fall där organ som är en del av kommun utpekas av statsmakterna för att utföra
särskild verksamhet. Det rör sig i de flesta fall om kulturell verksamhet i olika former
– exempelvis orkestrar, teatrar eller museer som drivs som särskilda enheter men
vars organisationsnummer är detsamma som kommunens. ESV har gjort
bedömningen att dessa bör ingå i kartläggningen eftersom deras uppdrag grundar sig
på särskilda beslut av statsmakterna och rör en specifik, namngiven del av
kommunen.
F

Beslutsorgan eller rådgivande organ inom myndighet ingår inte
Statsmakterna har genom beslut inrättat särskilda beslutsorgan eller rådgivande organ
vid en stor del av de statliga myndigheterna. Dessa organ får i många fall direkt
styrning av statsmakterna genom särskilda bestämmelser i myndigheternas
instruktioner. Vissa organ hanterar författningsreglerad verksamhet och regleras
därför i särskild lagstiftning. Mot bakgrund av att dessa organ ingår organisatoriskt i
respektive ”värdmyndighet” har ESV valt att inte inkludera dessa i kartläggningen.
Det finns också exempel på projektverksamhet som bedrivs i form av samarbete
mellan myndigheter och privaträttsliga organ, där frågan om styrning, kontroll och
uppföljning är av intresse. Dessa ingår dock inte i kartläggningen såvida
verksamheten inte bedrivs inom ramen för en egen juridisk person.
Organ som inte får medel eller omfattas av särskilda bestämmelser ingår inte
Organ som inte får särskilda medel från statsmakterna och som inte omfattas av
särskilda bestämmelser i författning ingår inte i kartläggningen. Detta medför att
exempelvis statliga stiftelser som inte får ekonomiskt stöd eller som inte särskilt
omfattas av bestämmelser i författningar inte ingår i kartläggningen – även om de
kan sägas vara organ med statligt åtagande och som staten har bestämmande
inflytande över. Vad gäller statliga stiftelser har Riksrevisionen nyligen gjort en
kartläggning över samtliga statliga stiftelser. 12
F

2.6

F

Genomförande

För att kartlägga statligt åtagande har ESV valt att utgå från gällande författningar
(lagar och förordningar). ESV har gått igenom samtliga författningsrubriker för en
första bedömning av om författningen kan innehålla för kartläggningen relevanta
11

2007 presenterade Statskontorets en förteckning över myndigheter, uppdelad departementsvis (Statskontoret
2007:103: Statliga myndigheter). Sedan den 1 januari 2008 för SCB ett myndighetsregister som är det officiella
registret över samtliga statliga myndigheter. Registret omfattar även domstolar, affärsverk, övriga
förvaltningsmyndigheter och myndigheter i utrikesrepresentationen.
12
Riksrevisionen 2008:7 Statligt bildade stiftelser.
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bestämmelser. I de fall där bedömningen varit att sådana bestämmelser kan finnas,
har ESV översiktligt gått igenom författningen i sin helhet.
Regeringen meddelar vanligtvis beslut om att särskilda medel ska tillfalla ett visst
organ i regleringsbrev för de statliga anslagen. ESV har därför gått igenom samtliga
regleringsbrev för år 2007 för att söka denna information. Denna har i vissa fall
kompletterats med uppgifter i särskilda propositioner.
Uppgifter om juridisk form har hämtats från SCB:s företagsregister. 13 Av detta
framgår såväl organisationsnummer som vilken juridisk form som organet har. 14 I de
fall organet inte påträffats i företagsregistret, har en kompletterande sökning gjorts i
Statskalendern och på webbplatser. Uppgifter om stiftelser har också hämtats ur
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas. I de fall där det funnits oklarheter kring vilket
organisationsnummer som gäller vilket organ – ibland finns flera
organisationsnummer för samma organ och ibland finns oklarheter i benämningen av
organen – har en bedömning gjorts utifrån den kännedom ESV har om respektive
organ kompletterat med aktuella årsredovisningar, utredningar, propositioner och
material från aktuella organ.
För att få fram uppgifter om förekomst av statligt ägarinflytande eller
styrelseinflytande, avtal med staten m.m., har ESV gjort en kompletterande sökning
på samtliga organ i Regeringskansliets arkiv. 15 Uppgifter från år 2005 och framåt har
registrerats i kartläggningen. Innehållet i avtalen har dock inte studerats.
För att få uppgifter om statsmakternas inflytande av organ där staten är part
(ägare/instiftare/medlem) har ett urval av dessa organs grundläggande dokument
(statut/stadgar/bolagsordning), inhämtats och granskats.
Uppgifter om revision av ideella föreningar har hämtats från föreningarnas stadgar
(där sådana gått att finna).
Uppgifter om tillsyn har ESV i första hand hämtat från aktuella författningar. En
komplettering har även gjorts från den översyn av statlig tillsyn som finns i
betänkandet Statlig tillsyn - granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14).
Av bilagorna för respektive departement framgår hänvisningar till enskilda källor
(författningar och anslag).
F

F

F

F

2.7

F

F

Rapportens disposition

I kapitel 3 redogörs för de utgångspunkter som ligger till grund för studien avseende
bedömning av myndighetsliknande organ samt statsmakternas uttalanden om
styrning, uppföljning och kontroll av privaträttsliga organ med offentligt åtagande.

13

Företagsregistret omfattar enligt SCB alla juridiska personer, fysiska personer som har inregistrerad firma eller är
arbetsgivare eller är momsregistrerade eller F-skatteregistrerade samt dödsbon som är arbetsgivare eller är
momsregistrerade.
14
Den juridiska form som organet är registrerat som, stämmer inte alltid överrens med hur organet benämns. Det
finns exempel på ideella föreningar som benämns ”stiftelse” och liknande.
15
Regeringens arkiv- och dokumentcenter ger tillgång till Regeringskansliets samtliga handlingar och ärenden.
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Kapitel 4 behandlar översiktligt vilka regelverk som gäller för de privaträttsliga
former som är vanligast förekommande – ideella föreningar, aktiebolag samt
stiftelser. I kapitlet redogörs även särskilt för styrning av privaträttsliga organ där
staten är part som grundare, ägare eller instiftare.
Kapitel 5 innehåller en beskrivning av kartläggningens resultat med utgångspunkt
i organens juridiska form. I kapitel 6 redovisas resultatet uppdelat efter
departementens ansvarsområden.
I kapitel 7 återfinns ESV:s samlade reflektioner och rekommendationer.
Bilaga 1 innehåller exempel på sammanställningar och förteckningar över organ. I
bilagan finns även exempel på bedömningar av myndighetsliknande verksamhet som
idag görs inom ramen för statens arbetsgivarpolitik och statens
upphandlingssamordning. Slutligen ges exempel på statlig verksamhet som bedrivs
inom ramen för projekt.
I övriga bilagor presenteras de organ som ingår i ESV:s kartläggning, uppdelade
per departement.

20

UTGÅNGSPUNKTER FÖR KARTLÄGGNINGEN

3

Utgångspunkter för kartläggningen

3.1

En flexibel förvaltningsmodell

Förvaltningsmyndigheten är den grundläggande verksamhetsformen inom den
offentliga sektorn. Det är också med utgångspunkt i hur den offentliga verksamheten
normalt organiseras som det offentligrättsliga regelverket byggts upp.
Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, det finansiella regelverket och mycket av
den lagstiftning som i övrigt reglerar förhållandena inom den offentliga sektorn utgår
från myndighetsorganisationen.
I 11 kap. 6 § tredje stycket regeringsformen (RF 11:6) föreskrivs dock att
förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse,
registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild
individ (ESV:s kursivering). Förutsättningen är att överlämningen sker med stöd i lag
om uppgiften omfattar myndighetsutövning.
Detta skapar förutsättningar för en flexibel statsförvaltning genom att
statsmakterna ges en möjlighet att både skapa privaträttsliga organ för statlig
förvaltning men också använda fristående organ i den statliga förvaltningsstrukturen.
Skäl som statsmakterna angett för att ett statligt åtagande kan åläggas ett
privaträttsligt organ kan vara av såväl av statsfinansiell art som av behov av
samverkan med andra. Det kan också finnas fall där det finns behov av en mer
fristående framtoning för verksamheten. 16
Så länge en uppgift utförs inom myndighetssfären är det övergripande
offentligrättsliga regelverket tillämpligt. När samma uppgift sköts av någon annan än
en myndighet gäller inte längre den generella regleringen. Särskilda regleringar har
då skapats för att kompensera för de offentligrättsliga regelverken. 17
Sådant samarbete mellan staten och fristående organisationer som innebär att
staten institutionaliserar sin kontakt med vissa organiserade intressen, brukar
diskuteras i termer av korporatism. 18
F

F

F

3.1.1

Privaträttsliga organ med statligt åtagande – en gråzon mellan
offentligt och privat

Organ i privaträttslig form men med offentligt uppdrag och med varierande offentligt
inflytande brukar beskrivas som en ”gråzon” mellan offentliga organ (myndigheter)
och privata organ.
ESV:s utgångspunkt har varit att det är verksamhetens art och kopplingen till
staten som avgör hur ”myndighetsliknande” ett organ är. Vad gäller verksamhetens
art anser ESV att kärnan i det statliga åtagandet utgörs av myndighetsutövning. ESV
16
Prop. 1995/96:61 Former för statlig verksamhet som är beroende av statligt stöd m.m.
17
SOU 1997:38 Myndighet eller marknad? Statsförvaltningens olika verksamhetsformer, s. 8 f.
18

Olof Petersson Offentlig makt i privat regi, 2007, s. 90 f.
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anser därmed att ett organ med myndighetsutövande verksamhet kan anses vara mer
myndighetsliknande än ett organ med annan form av åtagande.
Ett organ kan ha en nära koppling till staten på olika sätt. Det finns exempel där
statsmakterna utövar ett direkt bestämmande inflytande över ett organ genom
bestämmelser i författning utan att staten bidrar finansiellt till organets verksamhet.
Exempel på det omvända finns också. ESV har i avsnitt 2.3.3. angett under vilka
förutsättningar som staten bör anses ha ett bestämmande inflytande över
verksamheten.
För att illustrera detta visar ESV följande bild, där de organ som befinner sig i
kärnan (mitten) i någon bemärkelse kan sägas vara mer myndighetsliknande än de
organ som befinner sig i periferin. Samtidigt kan samtliga organ i gråzonen sägas
utgöra organ med offentligt uppdrag. Gränserna mellan olika kategorier av organ är
dock inte absoluta.
Bild 1: Organ i privaträttslig form men med offentligt uppdrag och med
varierande offentligt inflytande - illustration

Myndighetsliknande organ:
myndighetsutövande verksamhet samt
betydande statligt inflytande

Organ i privaträttslig form med annat
åtagande än myndighetsutövning och
varierande statligt inflytande

3.2

Statsmakternas tidigare ställningstagande avseende
styrning, uppföljning och kontroll av organ med
statligt åtagande

3.2.1

Myndighet den huvudsakliga formen för statlig verksamhet

Statsmakterna har under senare år vid ett flertal tillfällen fastställt att myndighet ska
vara den huvudsakliga formen för statlig verksamhet, men att det samtidigt finns skäl
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för att överlåta statliga uppgifter åt privaträttsliga organ eller skapa privaträttsliga
organ för statlig verksamhet.
År 1995 uttalade regeringen i samband med propositionen Former för statlig
verksamhet som är beroende av statligt stöd m.m. (prop. 1995/96:61), att den
huvudsakliga formen för statlig verksamhet fortsatt ska vara myndighet. De fall då
ett statligt åtagande bör utföras av en privaträttslig organisation, var enligt regeringen
då det förelåg statsfinansiella eller andra skäl för staten att samverka med någon
annan. Regeringen menade att det också kunde finnas vissa fall då det fanns behov
av en självständig framtoning för verksamheten även då staten själv finansierade och
drev verksamheten. Enligt statsmakterna skulle då formerna aktiebolag och ideell
förening användas.
Ett skäl till varför frågan särskilt togs upp var att den tidigare formen av stiftelse,
kallad anslagsstiftelse, kom att mönstras ut i och med att en ny stiftelselag trädde i
kraft. Därmed fanns anledning att bland annat utreda vilka verksamhetsformer som
kunde ersätta anslagsstiftelserna.
I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst
(prop. 1997/98:136), klargjorde statsmakterna återigen att statlig verksamhet i
huvudsak bör bedrivas i myndighetsform. Regeringen ansåg att myndighetsformen
var både rättssäker och flexibel.
Regeringen menade samtidigt att det ibland kunde vara motiverat att låta en statlig
uppgift utföras i en privaträttslig verksamhetsform. Som ett sådant exempel angavs
när staten och en annan part (till exempel från näringslivet) engagerar sig i
anslagsberoende verksamhet och gemensamt bidrar till finansieringen. I sådana fall
ansågs formerna aktiebolag eller ideell förening fortsatt lämpliga. Vidare ansåg
regeringen att konkurrensutsatt verksamhet inte borde bedrivas i myndighetsform om
det inte fanns särskilda skäl för detta. För sådan verksamhet skulle bolagsformen
övervägas. I propositionen uttryckte regeringen sina ambitioner att fortsätta den
renodling av statlig verksamhet som då pågick, och som innebar en renodling av
affärsverken och en tydligare fokusering hos myndigheterna avseende
myndighetsutövning. 19
De principer som fastslogs i den förvaltningspolitiska propositionen formulerades
senare i ett förvaltningspolitiskt handlingsprogram. Riktlinjerna är fortfarande
gällande för statens förvaltningspolitik. 20
F

F

F

3.2.2

F

Formerna för styrning, uppföljning och kontroll

Regeringen formulerade i propositionen Former för statlig verksamhet som är
beroende av statligt stöd m.m. (prop. 1995/96:61) att samma krav som ställs på

19
SOU 1997:38 Myndighet eller marknad? Statsförvaltningens olika verksamhetsformer.
20

www.regeringen.se , tal av kommun- och finansminister Mats Odell vid regeringens förvaltningspolitiska
seminarium, Stockholm 24 maj 2007.
H

H
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myndigheter i fråga om anslagsframställning, årsredovisning och revision även bör
ställas på aktiebolag och ideella föreningar som får statligt organisationsanslag.
Dessa krav bör regleras i bolagsordning respektive föreningsstadgar, alternativt i
avtal mellan staten och bolaget respektive föreningen. De bestämmelser som
regeringen anger i myndigheternas regleringsbrev bör tjäna som förebild för dessa
dokument. Detsamma ansågs gälla bestämmelserna om årsredovisning m.m. som
gäller för myndigheterna.
Riktlinjer avseende styrning, kontroll och uppföljning av bolag och föreningar där
staten är part
Inom Regeringskansliet har riktlinjer utformats avseende regeringens medverkan vid
såväl bildandet som styrningen av aktiebolag och ideella föreningar. 21 Riktlinjerna
togs fram delvis mot bakgrund av regeringens ställningstaganden angående statlig
verksamhet i privaträttsliga former som gjordes i ovan nämnda propositioner (Former
för verksamhet som är beroende av statligt stöd m.m. [1995/96:61] och Statlig
förvaltning i medborgarnas tjänst [prop. 1997/98:136]). Vad gäller stiftelser,
beslutade statsmakterna i och med införandet av stiftelselagen (1994:1220) att inte
bilda nya statliga stiftelser.
Regeringen konstaterar i sina riktlinjer att förutsättningarna för styrning är
annorlunda än i fallet myndighet, och att styrformerna för statlig verksamhet i
privaträttslig form därför måste väljas utifrån andra förutsättningar. Verksamheten
drivs med ett annat regelverk i grunden och statsmakterna måste ibland också ta
hänsyn till andra parters intressen.
Formerna för statsmakternas styrning av aktiebolag och ideell förening bestäms i
den grundläggande diskussionen med andra parter inför organets tillkomst. Enligt
Regeringskansliets riktlinjer bör stor vikt därför läggas vid utformandet av de
grundläggande styrdokumenten vid bildandet av organet. Utformandet av
aktieägaravtal respektive konsortialavtal (avtal som reglerar samverkan mellan
föreningsbildarna i ideell förening) lägger grunden för den fortsatta styrningen av
aktiebolag respektive ideell förening. I dessa dokument bestäms formerna för statens
inflytande på bolags- och föreningsstämma, hur ledningen för organet ska utformas
och hur revisionen ska ske. Enligt Regeringskansliets riktlinjer bör allmänheten ges
största möjliga insyn även i den verksamhet som bedrivs inom ramen för aktiebolag
och ideell förening.
För aktiebolag regleras sådana frågor som kapital, struktur och finansiering i
huvudsak i bolagsordning och aktieägaravtal. Om den löpande verksamheten i
bolaget är beroende av kontinuerliga anslag från ägarsidan och detta förknippas med
särskilda villkor för medlens användning, ska enligt riktlinjerna ett särskilt avtal om
F

21

F

Regeringskansliet 2003: Statens samverkan med annan part i aktiebolag och ideell förening. Statskontoret 1997:25:
Statens samverkan med andra parter i aktiebolag eller ideell förening 1997:25. Regeringskansliet 2008:
Regleringsbrev och andra styrdokument.
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detta formuleras. För ideella föreningar finns ingen grund i form av föreskrivet
kapital. Föreningen antas vara beroende av anslag eller medlemsavgifter i någon
form. Dessa kommer normalt sett från de parter som tecknat konsortialavtalet. Ett
finansieringsavtal mellan föreningsbildarna blir då i regel nödvändigt.
Vad gäller löpande styrning av organen, är denna naturligtvis delvis beroende av
vilka förutsättningar som de grundläggande dokumenten ställer för verksamheten. I
riktlinjerna konstateras dock att det finns möjlighet för ägarna/huvudmännen att ge
vidare direktiv och uppdrag och att ställa särskilda krav för användning av
bidragsmedel. Detsamma gäller för redovisning av resultat och annan uppföljning.
Vad gäller uppföljning och kontroll av aktiebolag och ideell förening där staten
medverkar, konstateras i riktlinjerna att när det gäller aktiebolag är detta reglerat i
bokföringslagen, lagen om årsredovisning och aktiebolagslagen i fråga om skyldighet
att upprätta årsredovisning och ha revisor. För ideell förening är detta inte reglerat
annat än att viss bokföringsskyldighet gäller. Enligt riktlinjerna bör föreningar där
staten är medlem och bidragsgivare därför ha en ekonomisk redovisning enligt
bokföringslagens normer som avser hela verksamheten. En ideell förening där staten
är medlem bör, enligt Regeringskansliets riktlinjer, ha minst en auktoriserad revisor.
I riktlinjerna konstateras vidare att statens möjligheter att kräva direkt ekonomisk
uppföljning och kontroll av de aktiebolag och ideella föreningar där staten är part,
styrs av de regler som generellt gäller för dessa associationsformer. Det staten kan
göra utöver detta är att i samband med bildande av bolag och föreningar eftersträva
att önskvärda krav på redovisning och uppföljning blir tillgodosedda i samförstånd
med övriga grundare.
I Regeringskansliets riktlinjer framhålls även att bildandet av ett aktiebolag eller
en ideell förening där staten är part, i normalfallet kräver riksdagens godkännande
beträffande riktlinjer för verksamheten och verksamhetsform. Bildandet av en ideell
förening eller ett aktiebolag innebär vanligtvis ett långsiktigt ekonomiskt åtagande
för staten.
Riktlinjer avseende bidragsgivning
Inom Regeringskansliet finns även särskilda riktlinjer avseende de fall där staten är
bidragsgivare till verksamhet som bedrivs i privaträttslig form. Dessa finns i den så
kallade regleringsbrevshandledningen. 22 Av riktlinjerna framgår att mottagarna av
dessa bidrag i de flesta fall inte kan och inte bör styras av statsmakterna avseende
organisationernas mål och verksamhet. Staten kan dock påverka vad de statliga
bidragen ska användas till och vilka effekter som statsbidragen ska åstadkomma.
Enligt regleringsbrevshandledningen kan den bidragsfinansierade verksamheten
styras i resultattermer på samma sätt som verksamhet som bedrivs av en myndighet,
det vill säga att regeringen kan sätta villkor för vissa bidrag.
F

22

F

Regeringskansliet 2008: Regleringsbrev och andra styrdokument.
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En myndighet inom aktuellt sakområde bör, enligt handledningen, väljas för att
betala ut bidraget. Myndigheten ska också träffa en överenskommelse med
mottagaren om förutsättningarna för bidraget (exempelvis villkor, användning och
återrapportering). Denna överenskommelse kan göras exempelvis genom ett avtal.
Den mottagande organisationen måste då acceptera villkoren för bidraget eftersom
myndigheten inte kan fatta beslut som gäller för andra utanför den statliga sektorn.
Enligt handledningen bör regeringen i direktiv eller motsvarande översiktligt ange
förutsättningarna för de överenskommelser som myndigheten ska träffa. Vid fleråriga
avtal kan myndigheten behöva få ett beställningsbemyndigande för att ingå ett avtal.
Reglering av styrning, kontroll och uppföljning av organ med statliga åtaganden där
staten inte är part – några exempel
Statsmakterna har överlåtit verksamhet till privaträttsliga organ som är helt fristående
från staten i en rad fall. Formerna för hur detta regleras varierar. Nedan följer två
exempel där myndighetsutövande verksamhet överlåtits till privaträttsliga organ.
Synskadades Riksförbunds (SRF) åtagande att tilldela och återta dispositionsrätt
till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund regleras i lag (2005:340)
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen
Synskadades Riksförbund.
Av propositionen Ledarhundar (prop. 2004/05:65) framgår hur regeringen styr,
följer upp och kontrollerar verksamheten. Socialstyrelsen har tillsyn över SRF:s
verksamhet i fråga om ledarhundar. Tillsynsansvaret innebär att Socialstyrelsen ska
följa hur SFR tillämpar lagstiftningen på området. Enligt lag har Socialstyrelsen rätt
att inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
De medel som SRF disponerar för verksamheten ryms under utgiftsområde 9
under anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet med personer med funktionshinder.
Socialstyrelsen disponerar anslaget och förmedlar pengar till SRF som redovisar
användningen till Socialstyrelsen. År 2007 disponerade SRF närmare
24 miljoner kronor för denna verksamhet. En årlig uppföljning och utvärdering av
ledarhundverksamheten görs av Socialstyrelsen som rapporterar till
Socialdepartementet.
I propositionen konstaterade regeringen att enligt SRF:s stadgar, ska föreningens
räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en ska vara
auktoriserad. Regeringen konstaterade även att Riksrevisionen har mandat att i form
av effektivitetsrevision granska viss verksamhet i de fall statsmedel tagits emot som
stöd och det – som i fallet med SRF – finns en redovisningsskyldighet för medlen.
Statsmakterna ansåg därför att någon ytterligare uppföljning och kontroll inte var
nödvändig.
Lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges
Riksidrottsförbund anger att förbundet prövar frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer. I förordningen
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(1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet anges hur Riksidrottsförbundet får
fördela statsbidraget. Regeringen beslutar varje år om statens stöd till idrotten dels i
regleringsbrev avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten, under utgiftsområde 17
Kultur, medier trossamfund och fritid, dels i beslut om riktlinjer till
Riksidrottsförbundet.
Riksrevisionen har granskat statens stöd till idrotten och presenterar granskningen
i sin rapport Offentlig förvaltning i privat regi – statsbidrag till idrottsrörelsen och
folkbildningen (RiR 2004:15). Riksrevisionen menar att om staten väljer att delegera
förvaltningsuppgifter till en privaträttslig organisation, ska organisationens
myndighetsutövning i möjligaste mån också omfattas av det regelverk som gäller
övrig offentlig förvaltning. Riksrevisionen fann brister i såväl regeringens styrning
av statsbidragen till idrottsrörelsen som regeringens kontroll, uppföljning och
återrapportering till riksdagen. Riksrevisionens styrelse ansåg, mot bakgrund av
rapporten, att det var angeläget att den statliga styrningen av stödet till idrottsrörelsen
genomförs så att bidragets syften säkerställs.
Regeringen har därefter uppdragit åt en särskild utredare att utvärdera statens stöd
till idrotten och att föreslå en framtida inriktning av stödet. Utredaren presenterade
år 2008 sin utredning i betänkandet Föreningsfostran och tävlingsfostran – en
utvärdering av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59).
I utredningen föreslås att Riksidrottsförbundet ska omfattas av förvaltningslagens
(1986:223) bestämmelser om parts rätt att få ta del av uppgifter, motivering av beslut
samt underrättelse av beslut. Vad gäller uppföljning och återrapportering, föreslår
utredningen att Riksidrottsförbundet ska ha ansvar för att återrapportera till
regeringen hur statsbidraget till idrotten fördelats och använts. God ekonomisk
redovisning ska vara ett krav. Staten ska sedan själv ansvara för att utvärdera
idrottsrörelsens resultat.
3.2.3

Särskilt om kontroll: Riksrevisionens revision av vissa
privaträttsliga organ

I samband med att Riksrevisionen bildades, gjordes en genomgång av statlig
verksamhet i olika former och dess förhållande till statlig revision. Bestämmelser om
revision om statlig verksamhet finns idag samlade i lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m.
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen och får inom ramen för
effektivitetsrevisionen granska bland annat den verksamhet som regeringen,
Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under
regeringen. Granskningen ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till
statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet samt åtaganden i
övrigt. Det huvudsakliga syftet för granskningen är att främja effektiviteten inom den
statliga verksamheten.

27

UTGÅNGSPUNKTER FÖR KARTLÄGGNINGEN

Inom ramen för den årliga revisionen ska Riksrevisionen bland annat granska
årsredovisningen för staten, Regeringskansliet och de förvaltningsmyndigheter som
lyder under regeringen. Med undantag för granskningen av årsredovisningen för
staten och för Regeringskansliet ska en bedömning också ske om förvaltningens
ledning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Statlig revision av icke-myndigheter: bolag och stiftelser
Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att statens insyn och
kontroll i statliga verksamheter inte ska påverkas negativt av valet mellan bolag och
myndighet som verksamhetsform. Riksrevisionen har därför rätt att inom ramen för
effektivitetsrevisionen granska sådan verksamhet som staten bedriver i form av
aktiebolag, förutsatt att verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning,
eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom
avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.
Riksrevisionen har också rätt att inom effektivitetsrevisionen granska sådan
verksamhet som staten bedriver i form av stiftelse – om verksamheten är reglerad i
lag eller annan författning, eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med
staten eller förvaltas av en statlig myndighet.
I enlighet med bestämmelser i 10 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap.
stiftelselagen (1994:1220) får Riksrevisionen även utse revisorer i de statliga
aktiebolag och stiftelser som uppfyller ovanstående kriterier. Syftet med
bestämmelsen är att detta möjliggör för Riksrevisionen att granska dessas
årsredovisningar. Riksrevisionen utser revisorer i ett 40-tal statliga aktiebolag och ett
20-tal stiftelser.
Riksrevisionen beslutar om i vilka bolag och stiftelser som den utser revisor.
Revisionens beslut grundas bland annat på en bedömning av om bolagets/stiftelsens
verksamhet omfattar myndighetsutövning, verksamhetens omfattning och
verksamhetens samhällsintresse. Riksrevisionens revisorer gör en granskning utifrån
aktiebolagslagen respektive stiftelselagen som är ett komplement till den revision
som ordinarie revisorer gör.
Statlig revision av andra verksamhetsformer
Vad gäller statlig verksamhet som bedrivs på annat sätt, har Riksrevisionen rätt att
inom ramen för effektivitetsrevisionen granska hur statsmedel som tagits emot som
stöd till en viss verksamhet, använts. En förutsättning för detta är dock att
redovisningsskyldighet föreligger för medlen gentemot staten, eller att medlen
omfattas av särskilda föreskrifter eller villkor. Denna verksamhet omfattas dock inte
av samma krav på medverkan i den statliga revisionen som gäller för myndigheterna,
om inte statsmakterna ställer detta som särskilt villkor.
Riksrevisionen har också rätt att granska kapitalförvaltningen av de fonder som
anges i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom
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socialförsäkringsområdet. Vidare har Riksrevisionen fram till 2008 haft rätt att
granska samverkansprojekt med finansiell samordning som regleras enligt 36 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 2 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).
Riksrevisionen ska även granska Kungliga hov- och slottsstaten och Kungliga
Djurgårdens förvaltning både avseende årlig revision och effektivitetsrevision.
Vidare ska Riksrevisionen granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond. 23
F

Arbetslöshetskassor omfattas av effektivitetsrevision
Riksrevisionen har också rätt att granska handläggningen av
arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna. Statsmakterna ansåg vid
behandlingen av propositionen om Riksrevisionen, att effektivitetsrevision av statliga
transfereringar bör kunna komma till stånd oberoende av om medlen betalas ut av en
statlig myndighet eller av en organisation med privaträttslig ställning. Eftersom
arbetslöshetsförsäkringen är en verksamhet som omfattar många medborgare och
stora utgifter för statskassan, ansågs staten ha ett starkt intresse av att kunna granska
hur dessa medel hanteras av arbetslöshetskassorna. Vad gäller revision av
årsredovisning och räkenskaper, framgår av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
att kassorna ska ha minst två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad eller
godkänd revisor. Vidare omfattas arbetslöshetskassornas verksamhet av tillsyn utförd
av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
3.2.4

Viktigt att beakta kostnadseffektivitet

Regeringen återkom till frågan om styrning, uppföljning och kontroll av
privaträttsliga organ med statligt åtagande i budgetpropositionen för år 2005. 24
Regeringen konstaterade då att det inte fanns tillräckliga motiv för att generellt
reglera finansiell granskning av organ som inte är myndigheter, men som i någon
mening bedriver offentlig förvaltning. 25 Samtidigt såg regeringen det som angeläget
att sådana organ blir föremål för styrning, uppföljning och utvärdering. Enligt
regeringens uppfattning är det avgörande att en granskning enligt god revisions- och
revisorssed kommer till stånd av räkenskaper, redovisning och liknande för organ
med offentligt åtagande. Utifrån regeringens behov av underlag för styrning,
uppföljning och utvärdering ansågs det dock inte avgörande vilken aktör det är som
svarar för den finansiella granskningen. Regeringen ansåg att värdet av att ålägga en
specifik organisation revisionsplikt gentemot Riksrevisionen måste vägas mot de
tillkommande kostnader som denna granskningsinsats medför, inte minst för det
berörda organet.
F

F

F

F

23

Enligt 3 § punkt 3 lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m., ska Riksrevisionen granska
årsredovisningen för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond. Dessa är myndigheter under riksdagen, med undantag för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
24
Prop. 2004/05:1, s. 253.
25
Prop. 2004/05:1, s. 253.
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3.2.5

Styrning, uppföljning och kontroll med hänsyn till
verksamhetens form och art - konklusion

Statsmakterna har fastställt att myndighet ska vara den huvudsakliga formen för
statlig verksamhet. Det finns dock skäl för att i vissa fall bedriva statlig verksamhet i
privaträttsliga former. Det handlar bland annat om såväl ekonomiska som
verksamhetsrelaterade skäl. I sådana fall menar statsmakterna att formerna för
styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs i privaträttslig form, i
så hög utsträckning som möjligt bör följa de som gäller för statlig verksamhet i
myndighetsform.
Samtidigt anser statsmakterna att formerna för styrning, uppföljning och kontroll
av statlig verksamhet i privaträttslig form måste anpassas efter de övriga
förutsättningar som gäller för de privaträttsliga former som staten väljer för sin
verksamhet.
För privaträttsliga organ med statliga åtaganden där staten är part i egenskap av
ägare, stiftare eller medlem/grundare, anser statsmakterna att staten bör påverka
utformningen av såväl grundläggande dokument som förutsättningarna för mer
löpande styrning så att dessa så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens
form och art liknar de förhållanden som gäller för statliga myndigheter.
Statsmakterna anser att statens insyn i och kontroll över verksamhet inte ska
påverkas negativt av valet av organisationsform för verksamheten.
Regeringen har slutligen uttalat att ställningstaganden i fråga om formerna för
statlig uppföljning och kontroll bör beaktas ur aspekten kostnadseffektivitet.
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4

Regelverk för privaträttsliga organ

Ställningstaganden om former för styrning, uppföljning och kontroll av organ med
statliga åtaganden ska bland annat utgå från vilka förutsättningar som olika typer av
privaträttsliga organ verkar. ESV har därför gjort en kortfattad sammanställning av
vilket regelverk som gäller för de juridiska former som är vanligast förekommande i
ESV:s kartläggning.
4.1.1

Föreningar

Föreningar 26 kan delas in i två huvudkategorier, ekonomiska föreningar och ideella
föreningar. Den förstnämnda kategorin omfattar föreningar som driver ekonomisk
verksamhet för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Syftet med
verksamheten i de ideella föreningarna är, som framgår av namnet, av ideell art.
Huvuddelen av föreningarna som ingår i ESV:s kartläggning är ideella föreningar.
F

F

Ekonomiska föreningar
Ekonomiska föreningar regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Lagen avser kooperativa föreningar, dvs. sådana föreningar som ska främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom t.ex. inköp av varor till förmånliga
priser (konsumtionsföreningar), sälja produkter från medlemmarnas egen verksamhet
(producent- eller försäljningsföreningar) eller skapa arbetstillfällen för medlemmarna
(t.ex. åkeriföreningar).
En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket. Genom registreringen
blir föreningen en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter. För att bilda en förening krävs minst tre medlemmar, antagande av
stadgar samt val av styrelse och revisorer. Av föreningens namn ska framgå att det är
fråga om en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas
ansvar till det kapital som satsas i föreningen. Vid föreningsstämman har
medlemmarna rätt att besluta i föreningens angelägenheter, men den omedelbara
ledningen av verksamheten ligger på styrelsen. I föreningar där det finns minst 200
anställda ska det i regel finnas en verkställande direktör.
Ideella föreningar
De ideella föreningarna har en skiftande karaktär. Både syfte och verksamhet kan ha
en rent ideell inriktning såsom exempelvis en nykterhetsorden, ett religiöst eller
vetenskaplig samfund eller ett politiskt parti. Ett ideellt syfte kan främjas genom
ekonomisk verksamhet, vilket är fallet när det gäller t.ex. välgörenhets- och
hemslöjdsföreningar. Det finns också sammanslutningar som har till syfte att främja
26

Texten bygger i huvudsak på Agell & Malmström, Civilrätt, 2007.
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medlemmarnas ekonomiska intressen men som gör det genom icke-ekonomisk
verksamhet. Detta gäller t.ex. fackföreningar, branschsammanslutningar och
hyresgästföreningar.
Det finns ingen lag om ideella föreningar utan föreningarnas verksamhet bestäms
av oskrivna rättsprinciper som delvis har ett något osäkert innehåll. Skälet är att det
inte är lätt att skapa enhetliga regler för alla typer av ideella föreningar. De ideella
föreningarna anses vara juridiska personer när de har antagit stadgar och utsett
styrelse för att sköta föreningens angelägenheter och företräda föreningen.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmarna svarar
inte personligen för föreningens förpliktelser.
En ideell förening som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078), men endast för näringsverksamheten. Föreningen är
skyldig att upprätta en årsredovisning enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning
m.m. i vissa företag, om den har haft i medeltal minst tio anställda under
räkenskapsåret eller om tillgångarnas nettovärde enligt balansräkningarna för de två
senaste räkenskapsåren överstiger 1 000 basbelopp. I vissa fall ska årsredovisningen
även innehålla en förvaltningsberättelse. En ideell förening som är skyldig att
upprätta årsredovisning ska ha revisor. 27 En ideell förening som utövar
näringsverksamhet ska också registreras i handelsregistret hos Bolagsverket.
Ideella föreningar är skattskyldiga. Om den ideella föreningen är allmännyttig,
dvs. har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål, är den endast
skattskyldig för inkomster av fastighet och rörelse och då endast för sådana
inkomster som inte är nära förknippade med verksamheten. 28
F

F

F

4.1.2

F

Bolag

Det finns tre huvudtyper av bolag i svensk rätt: enkla bolag, handelsbolag och
aktiebolag. Endast i något enstaka fall förekommer i kartläggningen andra
bolagstyper än aktiebolag. ESV har därför inte funnit anledning att beskriva någon
annan bolagsform än aktiebolag.
Aktiebolag
Aktiebolag 29 är den mest utvecklade formen av bolagstyperna och regleras i
aktiebolagslagen (2005:551). Aktiekapitalet ska uppgå till minst 100 000 kronor i ett
privat bolag och i ett publikt till minst 500 000 kronor. Hur ett aktiebolag bildas
framgår av lagen. En stiftelseurkund ska upprättas. Den ska bland annat innehålla en
bolagsordning, där bolagets firma, styrelsens säte, föremålet för bolagets verksamhet,
aktiekapitalet, aktiernas nominella belopp m.m. ska anges. Bolaget registreras hos
F

F

27
SOU 1994:147 Former för statlig verksamhet.
28

Regeringskansliet 2003 Statens samverkan med annan part i aktiebolag och ideell förening.
29 Texten bygger i huvudsak på Agell & Malmström, Civilrätt, 2007.
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Bolagsverket efter det att Bolagsverket granskat om kraven för bolagsbildning är
uppfyllda.
Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman som sammanträder minst en
gång om året. Ledningen av bolaget utövas av en styrelse, vilken som regel väljs av
bolagsstämman, och som svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av
bolagets angelägenheter. I ett publikt bolag måste det finnas en verkställande
direktör. I ett privat bolag får styrelsen utse en verkställande direktör. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar.
Bolagsstämman beslutar bland annat om ändringar i bolagsordningen och utser
bolagets styrelse och revisorer. Bolagsstämman kan ge stämmoanvisningar, så
kallade ägardirektiv, till styrelsen och den verkställande direktören. Om dessa
beslutas av bolagsstämman är de aktierättsligt bindande och styrelsen måste följa
dem om de inte står i strid med bolagsordning eller lagstiftning. 30
Även revisorerna utses av bolagsstämman. Revisorerna ska varje år granska
styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper. Endast den som är auktoriserad eller
godkänd revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. 31
F

F

F

Statsägda aktiebolag
Som tidigare framgått, har regeringen framhållit att om en verksamhet är
konkurrensutsatt och staten inte har ett särskilt stort behov av insyn och offentlighet,
bör aktiebolagsformen övervägas. 32 Fördelen med att välja att bedriva verksamheten
i aktiebolagsform är enligt regeringen att den är reglerad i aktiebolagslagen, att
formen är flexibel och att det finns regler beträffande beslutsformer,
ansvarsfördelning, insyn och kontroll. Det finns inga begränsningar för vilken typ av
verksamhet som får bedrivas och syftet behöver inte vara att verksamheten ska ge
vinst. Aktiebolagslagen hänvisar också till annan lagstiftning, t.ex. i fråga om
ekonomisk redovisning. 33
Statliga aktiebolag har formellt sett samma ställning som andra aktiebolag. De
dokument som styr de statliga bolagen är bolagsordningen, avtal, ägardirektiv till
styrelsen, ägarmappar, lagar och förordningar, beslutade propositioner eller andra
uttalanden av riksdagen. Det förekommer också styrdokument i form av
regleringsliknande dokument. Bolagsordningen reglerar de grundläggande
förutsättningarna för ett aktiebolag, men det finns bestämmelser som i vissa fall är
dispositiva. I bolagsordningen kan man t.ex. ta in en bestämmelse om att
bolagsordningen inte får ändras utan regeringens medgivande. Det kan vara viktigt
när staten är minoritetsägare. Avtalen kan vara aktieägaravtal mellan olika aktieägare
av ett visst bolag eller konsortialavtal mellan olika parter i ett konsortium. Det kan
F

F

F

F

30
Riksrevisionen 2006:1 Vad och vem styr de statliga bolagen?
31

Agell och Malmöström, Civilrätt, 2007.
32Prop. 1997/98: 136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.
33
Regeringskansliet 2003: Statens samverkan med annan part i aktiebolag och ideell förening.
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också handla om styrningsavtal genom vilket ägaren avser att styra bolagets
verksamhet. Ägardirektiven är en särskild stämmoanvisning till bolagets styrelse som
antagits av bolagsstämman. Ägarmapp innehåller olika dokument som delats ut av
ägarföreträdare till företrädare för bolag i samband med bolagsstämman. Det kan
innehålla material om motiv för bolagets bildande, utdrag ur propositioner,
bolagsordning, viktiga policyfrågor och riktlinjer, förslag till innehåll i styrelsens
arbetsordning och ekonomiska mål. 34 Vidare styrs bolagen även genom
utnämningsmakten och samtal med verksamhetsansvariga. Styrmöjligheterna är
naturligtvis beroende av vilken röstandel staten har.
I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) får Riksrevisionen
utse revisorer i statliga aktiebolag i syfte att granska dessas årsredovisningar. För att
Riksrevisionen ska kunna utse revisorer i statliga aktiebolag måste minste ett av
följande kriterier vara uppfyllda:
− verksamheten måste vara reglerad i lag eller någon annan författning, eller
− staten har, som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom
avtal eller på något annat sätt, ett bestämmande inflytande över verksamheten.
F

F

Vilka statliga bolag Riksrevisionen reviderade år 2007 av avsnitt 5.3.
Riksrevisionen får även utföra effektivitetsrevision av statliga aktiebolag ”om
verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som
ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.” 35
Av sekretesslagen framgår att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om att
ta del av handlingar hos myndighet, i tillämpliga delar också gäller handlingar hos
vissa aktiebolag med myndighetsutövande uppgifter. Detta gäller t.ex. AB Svensk
Bilprovning i dess obligatoriska kontrollverksamhet. AB Svensk Bilprovning ägs till
52 procent av staten. 36
F

F

4.1.3

Stiftelser

En stiftelse bildas genom att egendom avskiljs för att varaktigt förvaltas som en
självständig förmögenhet, för ett bestämt ändamål. 37 Stiftelser regleras i
stiftelselagen (1994:1220).
Stiftelsens ändamål kan vara att bedriva välgörenhet, att utdela vetenskapliga eller
kulturella understöd eller belöningar. Syftet kan också vara att äga och driva t.ex. en
skola eller ett sjukhem. 38
F

F

34
35
36
37
38

34

F

F

Riksrevisionen 2006:1 Vad och vem styr de statliga bolagen?
Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Regeringskansliet,2007 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande.
1 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220).
Texten bygger i huvudsak på Agell & Malmström, 2007, Civilrätt.
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Om man ser till hur stiftelser i regel främjar sitt syfte kan stiftelserna delas in i två
typer, avkastningsstiftelser och verksamhetsstiftelser. Avkastningsstiftelser ger ut
kontanta bidrag ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet. Fonder är
vanligtvis en stiftelse av denna typ. Verksamhetsstiftelser bedriver
näringsverksamhet, t.ex. undervisning eller sjukvård. Bakom beteckningen anstalt,
institut eller inrättning finns inte sällan en stiftelse av detta slag. 39
En stiftelse utgör en självständig juridisk person. Den har inga medlemmar.
Förvaltningen av stiftelsens egendom kan ske genom egen förvaltning om ett
åtagande att förvalta stiftelsens egendom gjorts av fysiska personer. Om åtagandet
gjorts av en juridisk person talar man om anknuten förvaltning. I det förstnämnda
fallet bildar de fysiska personerna styrelse för stiftelsen och i det sistnämnda är den
juridiska personen förvaltare. Det är enbart stiftelsens styrelse som har rätt att
bestämma över stiftelsens angelägenheter. Stiftaren har inte rätt att bestämma över
någon del i förvaltningen bortsett från val av styrelse och revisorer.
Stiftelselagen innehåller regler bland annat om bokföring och årsredovisning och
om revision. Stiftelser som utövar näringsverksamhet är bokföringsskyldiga.
Verksamheten står under tillsyn av en länsstyrelse, som kan ingripa i olika fall av
misskötsel av stiftelsens angelägenheter. Länsstyrelsen kan bland annat tillgripa
vitesföreläggande för att få styrelseledamöter eller förvaltare att fullgöra sina
skyldigheter. Tillsynsmyndigheten kan också väcka talan vid domstol om
entledigande av en styrelseledamot eller förvaltaren. En styrelseledamot, förvaltaren
eller revisorn är ersättningsskyldig om vederbörande vid fullgörandet av sitt uppdrag
uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat skada för stiftelsen.
En stiftelse ska registreras hos länsstyrelse om krav på registrering följer av
stiftelseförordnandet eller om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning.
Stiftelser som står under full tillsyn och som är skyldiga att upprätta årsredovisning
ska skicka in årsredovisningen till tillsynsmyndigheten. Skyldigheten att upprätta
årsredovisning bygger i sin tur på att stiftelsen är bokföringsskyldig, vilket den är om
den bland annat utövar näringsverksamhet eller om tillgångarna överstiger tio
basbelopp. För vissa stiftelser gäller begränsad tillsyn. Dessa är inte skyldiga att
lämna in årsredovisningar till tillsynsmyndigheten. Detta gäller bland annat stiftelser
som bildats av eller tillsammans med ett offentligt rättssubjekt.
Ändamålet och föreskrifterna för en stiftelses verksamhet kan, särskilt efter lång
tid, visa sig mindre lämpliga. Det finns då vissa möjligheter att få bestämmelserna
ändrade genom beslut om så kallad permutation. Viktigare föreskrifter för en
stiftelses verksamhet får ändras bara med tillstånd av Kammarkollegiet.
F

Stiftelser bildade av eller tillsammans med staten 40
F

F

39
SOU 1994:147 Former för statlig verksamhet.
40

Texterna bygger i huvudsak på Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisning, SOU 1994:147
Former för statlig verksamhet samt Lena Marcusson, 1989, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet.
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Även staten använder sig av stiftelseformen. Vissa stiftelser har bildats av staten
ensam och andra av staten tillsammans med andra rättssubjekt. Ofta används
stiftelseformen för att underlätta samverkan mellan olika intressenter. Stiftelser
bildade av staten har fått uppgifter av staten och förvaltar medel som staten anvisat.
En del stiftelser har av staten fastställda stadgar och står på så sätt under statlig
kontroll. För t.ex. Nobelstiftelsen har regeringen föreskrivit i stadgarna hur
penningförvaltningen ska skötas. De båda ovan nämnda typerna av stiftelser,
avkastningsstiftelser och verksamhetsstiftelser/näringsdrivande stiftelser, finns även
inom staten.
Av de stiftelser som omfattas av ESV:s kartläggning, är 35 statligt bildade enligt
Riksrevisionens kartläggning av statligt bildade stiftelser. 41 Den definition av statliga
stiftelser som Riksrevisionen använder är att de är bildade av staten ensam eller
tillsammans med enskilda eller annat offentligt organ. 42
De statliga stiftelser som ingår i ESV:s kartläggning framgår av avsnitt 5.4.1.
Styrmöjligheterna är beroende av de föreskrifter som staten lämnar i urkunder och
i avtal som träffats med stiftelserna. Till detta kommer de styrmöjligheter som ges
genom utnämningsmakten och samtal med verksamhetsansvariga. Enligt
stiftelselagen har regeringen också möjlighet att, i statligt bildade stiftelser, göra
vissa ändringar avseende föreskrifter. Ändringar av stiftelsens ändamål beslutas dock
av Kammarkollegiet, även avseende statliga stiftelser. 43
Stiftelser som är bildade av staten eller tillsammans med staten är alltid
bokföringsskyldiga. De är skyldiga att upprätta en årsredovisning, ha en kvalificerad
revisor och vara registrerade hos länsstyrelsen. I en stiftelse som bildats av staten kan
inte staten utses till revisor. Däremot kan staten som stiftare i stiftelseförordnandet ta
in en föreskrift om att staten ska utse revisor i stiftelsen. Årsredovisningen och
revisionsberättelsen är offentliga. Statligt bildade stiftelser står under begränsad
tillsyn av länsstyrelsen vars möjligheter att ingripa är mer begränsade än vad gäller
andra stiftelser.
I enlighet med bestämmelser i stiftelselagen (1994:1220) får Riksrevisionen utse
revisorer i statliga stiftelser i syfte att granska dessas årsredovisningar. För att
Riksrevisionen ska kunna utse revisorer i statliga stiftelser måste minst ett av
följande kriterier vara uppfyllda:
− verksamheten måste vara reglerad i lag eller någon annan författning, eller
− stiftelsen måste vara bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en
statlig myndighet.
F

F

F

F

41
Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisning.
42

F

Vilka de övriga statligt bildade stiftelserna är, framgår av Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers
årsredovisning. I ESV:s kartläggning ingår sådana stiftelser som har någon form av statligt åtagande enligt den
definition som ESV valt.
43
5 kap. 4§ a stiftelselagen (1994:1220),
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De statliga stiftelser som reviderades av Riksrevisionen år 2007 framgår av avsnitt
5.4.2.
Riksrevisionen får även utföra effektivitetsrevision av statliga stiftelser om
verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är
bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet. 44
Av sekretesslagen framgår att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om att
ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar också gäller handlingar hos
vissa stiftelser som anges i bilaga till sekretesslagen (1980:100).
F

44

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
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5

Redovisning av organ per
verksamhetsform

5.1

Inledning

ESV:s kartläggning visar att det finns 579 organ med statligt åtagande som inte är
myndigheter. 45 Av dessa har 40 organ åtaganden inom fler än ett
departementsområde.
Vidare har ESV funnit 37 organ som i författningarna definieras utifrån
verksamhet och inte enskilt. Dessa redovisas särskilt. 46
Den största gruppen privaträttsliga organ är föreningar (27 procent). Därefter
kommer bolag (22 procent), stiftelser (19 procent). Organ med offentlig anknytning,
som offentliga korporationer etc., utgör 5 procent av de 579 organen.
Arbetslöshetskassor är 6 procent. För 21 procent av organen har ESV inte funnit
någon uppgift om juridisk form.
F

F

F

Diagram 1: Andel organ per verksamhetsform (procent)
Föreningar
21%

27%

Bolag
Stiftelser

6%

Organ med offentlig
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Arbetslöshetskassor
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5.2

22%
Organ med okänd
juridisk form

Föreningar

Kartläggningen visar att 27 procent, eller 156 organ, drivs i föreningsform. Av dessa
är sju ekonomiska föreningar (Bildkonst upphovsrätt i Sverige, Folkteatern i
Göteborg, Lantbrukarnas Riksförening, Oktoberteatern, Rovdjurscentret De 5 Stora,
Svenska artisters och musikers intresseorganisation samt Sveriges
45

Det finns ett 40-tal organ som har uppdrag från fler än ett departement. I förhållande till det totala antalet organ
räknas de en gång. I övriga sammanhang (åtaganden och styrning) kan de redovisas flera gånger beroende på att
organen kan ha olika typer av uppdrag från olika departement och att styrningen från departementen kan se olika ut.
46
Dessa kategorier är inte i sig uteslutande. Organ som redovisas enskilt kan också omfattas av bestämmelser som
gäller dem som grupp.
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Dramatikerförbund). Två är hypoteksföreningar (Svenska Skeppshypotekskassan,
Sveriges allmänna hypoteksbank) och en förening (Kåpan pension) är av typen
understödsförening. Övriga 146 är ideella föreningar.
Två av departementen med flest organ kopplade till sin verksamhet,
Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet, har också många föreningar
knutna till respektive område. Näringsdepartementet, som också har många organ
totalt sett, har dock endast koppling till ett fåtal föreningar. Däremot har
Försvarsdepartementet förhållandevis många föreningar knutna till verksamheten.
Det rör sig då till övervägande del om organ inom den frivilliga
försvarsverksamheten. Justitiedepartementet är det enda departement som enligt
ESV:s kartläggning inte har någon ideell förening kopplad till sin verksamhet.
Tabell 1: Antal föreningar per departement
Departement
Arbetsmarknad (A)
Finans (Fi)
Försvar (Fö)
Integrations- och jämställdhet (IJ)
Jordbruk (Jo)
Justitie (Ju)
Kultur (K)
Miljö (M)
Näring (N)
Social (S)
Utbildning (U)
Utrikes (UD)

Antal
8
12
25
13
6
58
2
3
11
24
10

Kommentar: Det finns föreningar som har åtaganden från fler än ett departement; därför överstiger totalen 156.

Den verksamhet som föreningarna utför, utgörs vanligtvis av myndighetsutövning
eller annan verksamhet som får stöd. En knapp fjärdedel av organen utför tjänsteeller varuproduktion. Bland den myndighetsutövande verksamhet som föreningarna
bedriver, kan bland annat nämnas åtaganden inom det frivilliga försvaret och inom
utbildningsområdet (rätt att utfärda examina). Det finns också ett antal ideella
föreningar som har till uppgift att fördela statliga medel.
Tabell 2: Andel av föreningarna som bedriver viss typ av verksamhet (procent)
Verksamhet
Myndighetsutövning
Bidrag för verksamhet/organisationsstöd
Utbildning/forskning
Förvaltning av statliga tillgångar
Samordning/samverkan
Information/kunskapsspridning
Främjandeverksamhet
Museiverksamhet
Tjänste – och varuproduktion
Annat

Procent
32
35
12
6
9
8
1
18
8

Kommentar: Ett organ kan ha åtaganden inom fler än en kategori och räknas därför flera gånger. Procenten som
anges i tabellen är radprocent, dvs. 32% av föreningarna bedriver myndighetsutövning, resterande 68% bedriver inte
myndighetsutövande verksamhet.
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5.2.1

Föreningar där staten är medlem

Det finns inte någon samlad förteckning över vilka ideella föreningar staten är
medlem i. ESV har funnit att staten är medlem i 4 föreningar. Vilka dessa är framgår
av nedanstående tabell. ESV kan dock inte utesluta att det kan finnas fler föreningar
där staten är medlem.
Tabell 3: Ideella föreningar där staten är medlem
Förening

Syfte

Rådet för kommunal
redovisning

Organ för normbildning i
redovisningsfrågor för
kommuner och landsting
Gemensamt kunskapsoch utvecklingsorgan för
frågor om hjälpmedel för
funktionshindrade.
Utse de organisationer
som har rätt att ge ut
Svensk Standard och att
representera Sverige i
det internationella och
europeiska
standardiseringsarbetet.
Överta och
vidareutveckla den
kommunala databasen.

Hjälpmedelsinstitutet

Sveriges
Standardiseringsråd

Rådet för främjande
av kommunala
analyser

Andra
medlemmar
Sveriges
kommuner och
landsting
Sveriges
kommuner och
landsting

Bildad
1997

Statligt
anslag 2007
1 050 tkr

1999

13 805 tkr

Sveriges
kommuner och
landsting, Svenskt
näringsliv, Svensk
Handel, Svenska
bankföreningen

2000

29 604 tkr

Sveriges
kommuner och
landsting

2005

3 000 tkr

Formerna för och inriktningen på verksamheten i de ideella föreningar där staten är
part, grundläggs för några föreningar i konsortialavtal och utvecklas i föreningens
stadgar. I fråga om Hjälpmedelsinstitutet berörs inte verksamhetens inriktning i
konsortialavtalet utan i föreningens stadgar.
När det gäller utformning och ändring av avtal och stadgar, gäller att parterna
måste vara överens. Stadgeändringar ska beslutas i föreningsstämman (föreningens
högsta beslutande organ).
Vad gäller föreningarnas styrelser, framgår av stadgar för Hjälpmedelsinstitutet,
Rådet för kommunal redovisning och Rådet för främjande av kommunala analyser att
parterna föreslår lika många styrelseledamöter var. Ledamöterna utses därefter av
respektive föreningsstämma. Ordföranden för Sveriges Standardiseringsråd utses av
regeringen på förslag av Svenskt näringsliv. Övriga ledamöter utses av fullmäktige.
För Hjälpmedelsinstitutet, Rådet för kommunal redovisning och Rådet för
främjande av kommunala analyser, gäller att räkenskaper ska föras i enlighet med
bokföringslagen. Vad gäller Hjälpmedelsinstitutet ska föreningen:
”även förse medlemmarna med erforderligt budgetunderlag och sådant material
som behövs för att följa upp och utvärdera verksamheten” 47
Ingen av föreningarna revideras av Riksrevisionen. För Hjälpmedelsinstitutet och
Sveriges Standardiseringsråd framgår av stadgarna krav på att revisor ska vara
F

47
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auktoriserad. Motsvarande krav finns varken för Rådet för kommunal redovisning
eller för Rådet för främjande av kommunala analyser.
5.2.2

Styrning, uppföljning och kontroll

126 föreningar får medel från statsbudgeten. Vanligtvis handlar det om medel som
öronmärkts för ett särskilt organ i en myndighets regleringsbrev. 72 föreningar
omfattas av särskilda återrapporteringskrav. Vanligast är att föreningarna ska lämna
någon form av återrapporteringskrav till sektorsmyndighet eller motsvarande. Tjugo
föreningar lämnar årsredovisning eller motsvarande till regeringen. Sjutton
föreningar inkommer med budgetunderlag eller motsvarande till regeringen.
Enligt kartläggningen har statsmakterna slutit avtal eller överenskommelse med
18 föreningar angående deras verksamhet. I fyra fall rör det sig om godkännande av
stadgar. I övriga fall handlar det om avtal som reglerar vilken verksamhet som
föreningen ska bedriva för statens räkning.
Regeringen har inflytande över styrelsen i tolv föreningar. Därutöver har
myndigheter inflytande över styrelsens utformning i sex föreningar. Dessa framgår
av nedanstående tabell.
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Tabell 4: Föreningar där regeringen eller myndighet har inflytande över
styrelsens utformning
Förening

Regeringen har
inflytande över
styrelsen

Centralförbundet Folk och
Försvar
Centralförbundet för
Alkohol- och
Narkotikaupplysning (CAN)
Hjälpmedelsinstitutet
Kåpan pensioner
Nordiska
Skattevetenskapliga rådet
Rikshemvärnsrådet
Riksteatern
Rådet för främjande av
kommunala analyser
Rådet för kommunal
redovisning
Svenska Bruksundsklubben
Svenska
Skeppshypotekskassan
Stiftelsen Svenska institutet
i Alexandria
Stiftelsen Svenska institutet
i Rom
Svenska Elektriska
kommissionen
(SEK)/Svensk Elstandard
Sveriges Allmänna
hypotekskassa
Sveriges
Standardiseringsråd
Utvecklingsrådet

x
x
x

x
x

Myndighet har
inflytande över
styrelsen
x

Departement

x

S

x

S
Fi
Fi

x

x

x

Fö

Fö
K
Fi
Fi

x

Fö
N

x

UD

x

UD

x

A

x

Fi

x

A, UD
x

Fi

Åtta föreningar med statligt åtagande omfattas av tillsyn som utövas av
myndighet. I två fall rör det sig om Finansinspektionens tillsyn av
hypoteksföreningen Sveriges allmänna hypoteksbank och understödsföreningen
Kåpan pensioner. I övriga fall är det privata utbildningsanordnare som omfattas av
Högskoleverkets tillsyn. Synskadades riksförbund omfattas av tillsyn av
Socialstyrelsen avseende den del av verksamheten som omfattar
myndighetsutövning.
I 40 fall har ESV kunnat finna uppgifter om hur föreningarna revideras. Vanligtvis
utses revisorerna i ideella föreningar av föreningsstämman eller motsvarande. I
majoriteten av de föreningar med statligt åtagande där ESV granskat stadgarna,
framgår att revisor ska utses av stämman och att minst en revisor ska vara
auktoriserad. 48 Det förekommer dock fall där det saknas krav på att revisor ska vara
auktoriserad eller ha annan särskild kvalifikation.
F

48
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Vad gäller de föreningar som bedriver frivillig försvarsverksamhet anges i
regleringsbrevet för Försvarsmakten budgetåret 2007 (anslag 6:8) att Riksrevisionen
har mandat att följa upp hur medlen används. Detta innebär ett förtydligande av
organens skyldigheter att lämna uppgifter till Riksrevisionen vid en eventuell
effektivitetsrevision.
I stort sett samtliga föreningar med myndighetsutövande verksamhet omfattas av
bestämmelser i författning.

5.3

Bolag

Kartläggningen visar att 22 procent (127) av de organ som ingår i kartläggningen,
utgörs av bolag. Av dessa är 2 handelsbolag (Julita gård och Otterhällans institut).
Övriga är aktiebolag. Av dessa är 44 statliga bolag (det vill säga att staten äger alla
aktier) och 10 bolag är statliga intressebolag där staten äger aktieandelar. 49
Flest bolag är knutna till Näringsdepartementet. Därefter kommer
Kulturdepartementet. Utbildningsdepartementet har ett tiotal bolag inom sitt område,
medan Finansdepartementet och Miljödepartementet har 8 bolag.
F

Tabell 5: Antal bolag per departement
Departement

Antal

Arbetsmarknad (A)
Finans (Fi)
Försvar (Fö)
Integrations- och jämställdhet (IJ)
Jordbruk (Jo)
Justitie (Ju)
Kultur (K)
Miljö (M)
Näring (N)
Social (S)
Utbildning (U)
Utrikes (UD)

3
8
1
3
4
39
8
50
5
13
5

F

Kommentar: Det finns bolag som har åtaganden från fler än ett departement; därför överstiger totalen 127.

Den verksamhet som bolagen bedriver, handlar till stor del om tjänste- och
varuproduktion. Knappt hälften av bolagen i ESV:s kartläggning har verksamhet
inom denna kategori. En knapp femtedel har verksamhet som innebär
myndighetsutövning. Bland dessa märks exempelvis privata utbildningsanordnare
med tillstånd att utfärda examina samt bolag med uppgifter inom besiktningskontroll.
En femtedel av bolagen får ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Det handlar då
nästan uteslutande om kulturinstitutioner.
Bland de bolag som har verksamhet inom ”annat” kan nämnas Kungl. Operan AB
och Kungl. Dramatiska Teatern AB.

49

Antal statliga bolag och intressebolag bygger på uppgifter i Regeringskansliets årsredovisning för 2007.
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Tabell 6: Andel av bolagen som bedriver viss typ av verksamhet (procent)
Verksamhet
Myndighetsutövning
Bidrag för verksamhet/organisationsstöd
Utbildning/forskning
Förvaltning av statliga tillgångar
Samordning/samverkan
Information/kunskapsspridning
Främjandeverksamhet
Museiverksamhet
Tjänste – och varuproduktion
Annat

Procent
18
20
11
8
1
7
1
2
46
7

Kommentar: Ett organ kan ha åtaganden inom fler än en kategori och räknas därför flera gånger. Procenten som
anges i tabellen är radprocent.

5.3.1

Styrning, uppföljning och kontroll

Nedan följer en generell redogörelse för statsmakternas styrning av de bolag med
statliga åtaganden som ingår i ESV:s kartläggning. Även de statliga bolagen ingår i
denna beskrivning. För mer information om hur de statliga bolagen styrs, se avsnitt
4.1.2.
Av bolagen får 56 medel från statsbudgeten. Elva av dessa var så kallade statliga
bolag och två intressebolag. Tre bolag får ta ut avgifter för sin verksamhet. Fyra
bolag får medel via ett särskilt regleringsbrev, övriga bolag får medel genom
anslagspost i regleringsbrev ställt till myndighet. Av sådana bolag som inte är
helägda statliga bolag eller intressebolag, lämnade nio årsredovisning eller
motsvarande till regeringen. ESV har även funnit 18 bolag som omfattas av särskilda
återrapporteringskrav. Inom Kulturdepartementets område definieras dessa i
särskilda regeringsbeslut. För några organ gäller att myndighet ska följa upp hur
medlen använts.
Elva bolag inkom med budgetunderlag eller motsvarande till regeringen.
Enligt ESV:s kartläggning har sju bolag särskilda avtal med regeringen som
reglerar deras åtaganden. De statliga bolagen Apoteket AB och Systembolaget AB är
två av dessa.
För nio bolag som inte är helägda statliga aktiebolag eller intressebolag, utser
staten delar av styrelsen. För ytterligare två bolag, har myndigheter inflytande över
styrelsens sammansättning. Dessa bolag framgår av tabellen nedan:
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Tabell 7: Föreningar där regeringen eller myndighet har inflytande över
styrelsens utformning
Bolag

AB Trav och Galopp
Aktiebolaget Svensk
Exportkredit
Iris Hantverk Aktiebolag
IVL Svenska
Miljöinstitutet AB
Konsumenternas Teleoch Internetbyrå
Konsumenternas
elrådgivningsbyrå
Sveriges Radio AB
Sveriges Radio
Förvaltnings AB
Sveriges Television AB
Sveriges
utbildningsradio AB
Teracom AB

Regeringen har
inflytande över
styrelsen
X
X

Myndighet har
inflytande över
styrelsen

Departement

Fi
UD

X
X

S
M
x

IJ, Jo

x

IJ, Jo, N

X
X

K
K

X
X

K
K

X

K

Verksamheten vid 14 bolag omfattas av statlig tillsyn. Samtliga bedriver verksamhet
som ESV kategoriserat som myndighetsutövning. Det är bland annat bolag som
bedriver utbildning och som har rätt att utfärda examina, som står under
Högskoleverkets tillsyn. Vidare är det Granskningsnämnden för radio och TV som
utövar tillsyn över Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB. Styrelsen för Ackreditering och kontroll (SWEDAC) utövar
tillsyn över bolag med besiktningsåtagande.
I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) får Riksrevisionen
utse revisorer i statliga aktiebolag med uppgift att granska dessas årsredovisningar.
För att Riksrevisionen ska kunna utse revisorer i statliga aktiebolag måste ett av
följande kriterier vara uppfyllt:
− verksamheten måste vara reglerad i lag eller någon annan författning, eller
− staten har, som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom
avtal eller på något annat sätt, ett bestämmande inflytande över verksamheten.
De statliga bolag som reviderades av Riksrevisionen 2007 framgår av nedanstående
tabell: 50
F

50

Riksrevisionen 2007 Granskningsplan 2007, s. 17.
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Tabell 8: Statliga aktiebolag som ÅR-granskats av Riksrevisionen 2007
Tabell: Statliga aktiebolag som ÅR-granskats av Riksrevisionen 2007
A-banan projekt AB
SOS Alarm Sverige AB
Akademiska hus AB
Specialfastigheter Sverige AB
Almi företagspartner AB
Statens väg- och baninvest AB
Apoteket AB
Stockholms universitet Holding AB
Botniabanan AB
Sveaskog AB
Casino Cosmopol AB
Swedcarrier AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
Swedesurvey AB
Green Cargo AB
Swedfund International AB
Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB
Svensk Bilprovning AB
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Svensk Exportkredit AB
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB
Svenska rymdaktiebolaget
Jernhusen AB
Svenska Spel AB
Karolinska institutet Holding AB
Svensk-Danska Broförbindelsen AB
Kungl. Dramatiska Teatern AB
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Kungl. Operan AB
Sveriges Radio AB
Lernia AB
Sveriges Television AB
Lunds universitets Utvecklings AB
Sveriges Utbildningsradio AB
LKAB
Systembolaget AB
Posten AB
TERACOM AB
Radiotjänst i Kiruna AB
Uppsala Universitets Utvecklings AB
Samhall AB
Vattenfall AB
SJ AB
Kommentar: Riksrevisionen har även granskat bolag som bildats av vissa universitet och högskolor. Sådana bolag
ingår inte i ESV:s kartläggning.

Av de bolag som bedriver verksamhet med myndighetsutövande inslag, omfattades i
stort sett samtliga av bestämmelser i författning.

5.4

Stiftelser

Av de organ som ingår i ESV:s kartläggning, är 19 procent (110) stiftelser. Flest
stiftelser förekommer inom Kulturdepartementet. Inom Utbildningsdepartementet
finns också ett stort antal stiftelser, liksom inom Socialdepartementets område (i
dessa ingår ett antal fonder, se nedan). Även inom Jordbruksdepartementets område
finns förhållandevis stor andel stiftelser knutna till verksamheten.
Fem stiftelser är näringsdrivande (Stiftelsen WHO Collaborating Centre on
International Drug Monitoring, Gammelkroppa skogsskola, Stiftelsen Folkteatern i
Gävleborg, Stockholms läns museum samt Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum).
Övriga tillhör SCB:s kategori Övriga stiftelser och fonder. Bland stiftelserna finns
även åtta fonder som omfattas av särskild lagstiftning men som inte är stiftelser i
samma bemärkelse som övriga.
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Tabell 9: Antal stiftelser per departement
Departement
Arbetsmarknad (A)
Finans (Fi)
Försvar (Fö)
Integrations- och jämställdhet (IJ)
Jordbruk (Jo)
Justitie (Ju)
Kultur (K)
Miljö (M)
Näring (N)
Social (S)
Utbildning (U)
Utrikes (UD)

Antal
1
4
1
2
10
49
3
6
16
21
5

Kommentar till tabell: Det finns stiftelser som har åtaganden från fler än ett departement; därför överstiger totalen 110.

En fjärdedel av stiftelserna har verksamhet som ESV kategoriserat som
myndighetsutövning. Ett antal stiftelser bedriver utbildning och har rätt att utfärda
examina. Vidare handlar det om stiftelser som har till uppgift att finansiellt stödja ett
antal verksamhetsområden (forskning, regional utveckling m.m.). En fjärdedel
bedriver utbildning/forskning och en dryg femtedel får bidrag för
verksamhet/organisationsstöd. Bland de stiftelser som får organisationsstöd är
samtliga, med undantag för Vidarkliniken, verksamma inom kulturområdet.
Tabell 10: Andel av stiftelserna som bedriver viss typ av verksamhet (procent)
Verksamhet
Myndighetsutövning
Bidrag för verksamhet/organisationsstöd
Utbildning/forskning
Förvaltning av statliga tillgångar
Samordning/samverkan
Information/kunskapsspridning
Främjandeverksamhet
Museiverksamhet
Tjänste – och varuproduktion
Annat

Procent
25
22
24
1
8
5
20
17
19

Kommentar till tabell: Ett organ kan ha åtaganden inom fler än en kategori och räknas därför flera gånger; procenten
som anges i tabellen är radprocent.

5.4.1

Stiftelser bildade av eller tillsammans med staten

Av de stiftelser som ingår i ESV:s kartläggning, är 31 statligt bildade enligt
Riksrevisionens kartläggning av statligt bildade stiftelser. 51 Den definition som
Riksrevisionen använder av statliga stiftelser, är att de är bildade av staten ensam
eller tillsammans med enskilda eller annat offentligt organ, till exempel kommun
eller landsting. 52 De statliga stiftelser som ingår i ESV:s kartläggning framgår av
nedanstående tabell:
F

F

F

F

51
Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.
52

Vilka de övriga statligt bildade stiftelserna är framgår av Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers
årsredovisningar.
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Tabell 11: Statliga stiftelser som ingår i ESV:s kartläggning
Stiftelse
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on Drug
Monitoring
Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Provinsialläkarstiftelsen
Stiftelsen Àttje, Svenskt fjäll- och samemuseum
Stiftelsen Utbildning nordkalotten
Stipendiestiftelsen för studier av Japanskt
samhällsliv
Stockholms internationella miljöinstitut
Institutet för framtidsstudier
Konsumenternas bank- och finansbyrå
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Framtidens kultur
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk industridesign
Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Stiftelsen Thielska galleriet
Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation
Stiftelsen Tyrestaskogen
Stiftelsen Östekonomiska institutet
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
Ulriksdals slottsteater (Confidencen)

5.4.2

Departement
K
Fö
S
Jo
S
K
A
Fi
M
U
Fi; Jo, IJ
K
K
U
U, K
M
U
S
K
U
N
N
K
N
K
K
Jo
M
UD
UD
K

Styrning, uppföljning och kontroll

Av de stiftelser som ingår i ESV:s kartläggning får 67 medel från statsbudgeten.
Merparten av dessa hör till Kulturdepartementets område.
Regeringen ställde regleringsbrev till sex stiftelser. Andra får medel från anslag
som hanteras av olika myndigheter. Särskilda återrapporteringskrav är formulerade
för 36 stiftelser.
Årsredovisning eller motsvarande lämnades till regeringen av 31 stiftelser. Sjutton
stiftelser inkom med budgetunderlag eller motsvarande till regeringen under 2007.
Av de stiftelser som ingår i kartläggningen, hade 16 särskilda avtal med
Regeringskansliet. Den verksamhet som dessa organ utförde var huvudsakligen
utbildnings- och forskningsverksamhet samt tjänste- och varuproduktion.
Regeringen har inflytade över styrelserna för 38 stiftelser, varav 26 var statliga
stiftelser. Myndigheter har inflytande över styrelserna i ytterligare åtta stiftelser.
Nio stiftelsers verksamhet omfattas av särskild tillsyn (dvs. utöver den tillsyn som
länsstyrelserna utövar över samtliga stiftelser). I samtliga fall gäller det
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utbildningsanordnare som har rätt att utfärda examina och således står under
Högskoleverkets tillsyn.
För åtta fonder som ingår i ESV:s kartläggning, är det föreskrivet i lag att
Riksrevisionen har rätt att granska redovisningen av fondernas medel. 53
I enlighet med bestämmelser i stiftelselagen (1994:1220) får Riksrevisionen utse
revisorer i statliga stiftelser med uppgift att granska dessas årsredovisningar. De
statliga stiftelser som reviderades av Riksrevisionen år 2007 framgår av
nedanstående tabell. 54
F

F

F

Tabell 12: Stiftelser som ÅR granskats av Riksrevisionen 2007
Stiftelser granskade av Riksrevisionen 2007
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Stiftelsen Framtidens kultur
Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen för Vård- och allergiforskning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Radiohjälpen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Teknikbrostiftelsen i Göteborg
Teknikbrostiftelsen i Lund
Teknikbrostiftelsen i Stockholm
Teknikbrostiftelsen i Uppsala
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Kommentar: ESV:s kartläggning omfattar inte organ som inte får statliga medel eller omfattas av särskilda
bestämmelser. Detta medför att exempelvis statliga stiftelser som inte får ekonomiskt stöd eller som inte särskilt
omfattas av bestämmelser i författningar inte ingår i kartläggningen.

5.5

Organ med offentlig anknytning

Av de organ som finns med i ESV:s kartläggning, har ESV valt att gruppera 28 organ
i en särskild kategori som består av organ med offentlig huvudman eller med nära
offentlig anknytning.
Det rör sig om ett antal primärkommuner (5 st) och landsting (10). I de fall dessa
förekommer i kartläggningen handlar det om att de i specifika fall får
organisationsbidrag för särskild verksamhet inom kulturområdet.
I kartläggningen ingår 13 organ vars juridiska form är ”offentliga korporationer
och anstalter”. Vad som är offentliga korporationer är inte reglerat. 55 Vad som
vanligen avses är dock sammanslutningar av medlemmar, fysiska eller juridiska
personer, som skiljer sig från andra föreningar genom att deras rättssubjektivitet
F

F

53
Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet.
54
Riksrevisionen 2007 Granskningsrapport 2007, s. 18.
55

Offentligrättsliga subjekt brukar definieras som sådana organ vars organisation är bestämd genom speciell
lagstiftning eller genom stadgar som är fastställda av regeringen. Det kan vara föreskrivet i lag eller annan författning
att de ska finnas och att de sålunda inte kan upplösas genom medlemsbeslut. Medlemskapet kan vara grundat på
tvångsanslutning. Det kan vara föreskrivet att beslut av rättssubjektens organ kan överklagas hos statlig myndighet.
Som exempel på offentligrättsliga subjekt brukar nämnas advokatsamfundet, studerandesammanslutningar vid
högskolorna samt vissa akademier. Dessa brukar kallas offentligrättsliga korporationer. Till detta kommer
offentligrättsliga anstalter och stiftelser. Enligt förvaltningsjuridisk doktrin, lämnar regeringsformen egentligen inget
utrymme åt särskilda offentligrättsliga subjekt. Det som av SCB kategoriseras som offentligrättsliga korporationer bör
därför rent juridiskt betraktas som privaträttsliga subjekt åt vilka vissa förvaltningsuppgifter har lämnats. (Strömberg,
2008).
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grundar på ett offentligrättsligt erkännande av något slag, exempelvis i lag. 56 ESV
konstaterar att denna beskrivning kan anses gälla för samtliga ovanstående organ.
Samtidigt finns det exempel på andra organ som också stämmer med denna
beskrivning, som inte är definierade som offentlig korporation i SCB:s register. Vad
denna skillnad beror på är inte klarlagt. Samtliga organ i kartläggningen med den
juridiska formen offentliga korporationer och anstalter, framgår av nedanstående
tabell:
F

F

Tabell 13: Offentliga korporationer och anstalter
Organ
Akademien för de fria konsterna
Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Kungl. Vetenskapsakademin
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga krigsvetenskapsakademien
Nordiska Genbanken
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Svenska akademien
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges exportråd
Zornsamlingarna

Departementstillhörighet
K
N
U
Jo
U
UD
Fö
Jo
S
U
Ju
UD
K

Av dessa organ är det två, Sveriges Advokatsamfund och Sveriges exportråd, som
har verksamhet som inkluderar myndighetsutövning.
Slutligen ingår Öresundsbro Konsortiet i denna kategori. Konsortiet hör till
kategorin ”Övriga svenska juridiska personer”. Det reviderades av Riksrevisionen
2007. 57
Organ i denna kategori får vanligtvis någon form av organisationsstöd. Fyra organ
lämnar årsredovisning eller motsvarande till regeringen. Två organ lämnar
budgetunderlag eller motsvarande. Knappt hälften av organen omfattas av särskilda
återrapporteringskrav. Två organ har avtal med staten. ESV har funnit att regeringen
har inflytande över styrelsen för organen i tre fall. Regeringen förordnar revisorer för
ett organ.
F

5.6

Arbetslöshetskassor

ESV:s kartläggning omfattar 35 arbetslöshetskassor (a-kassor) 58 . A-kassorna beslutar
om medlemskap och rätt till arbetslöshetsförsäkring. Deras verksamhet regleras
genom olika författningar. A-kassorna rekvirerar medlen för
arbetslöshetsersättningen från staten och ansvarar för utbetalning till den enskilde.
Kassorna finansierar sin egen verksamhet och erlägger en avgift till staten.
F

56
SOU 1997:38 Myndighet eller marknad?, s. 25 f.
57
Riksrevisionen Granskningplan 2007, s. 18.
58

F

Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa finns inte i SCB:s företagsregister. Den redovisas därför under
avsnitt 5.8 Organ med oklar juridisk form.
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utser en ledamot i respektive akassas styrelse och samtliga a-kassor står under IAF:s tillsyn. A-kassornas
verksamhet omfattas av Riksrevisionens effektivitetsrevision. (För mer om akassornas verksamhet, se även avsnitt 6.1.1.).

5.7

Organ som består av flera enheter

ESV konstaterar att det utöver de organ om redovisas ovan, finns det organ som
omfattas av specifika regelverk för viss verksamhet som utförs av privaträttsliga
organ. Organen definieras då som grupp utifrån den verksamhet som regleras och
kan bestå av ett varierande antal enheter. ESV har därför valt att presentera dessa
särskilt.
Ett exempel på organ i denna kategori är från Miljödepartementets område, där det
bland annat finns ett antal grupper av organ (fiskevårds- och
viltvårdsområdesföreningar samt vattenförbund) som har miljövårdande uppgifter,
vilka regleras enligt lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ.
Andra exempel är viss myndighetsutövande verksamhet som utförs av enskild i
egenskap av innehavare av särskild befattning (jakttillsynsmän och notarius publicus
är två exempel).
Gemensamt för dessa organ är att de bedrivs i privaträttslig form och att de
definieras som grupp i författningar. Vanligtvis saknas uppgifter om hur många
enskilda organ som är verksamma inom de specifika områdena. ESV har därför valt
att redovisa dessa organ särskilt.
Verksamhet som utförs av enskild
I denna kategori ingår sådan verksamhet där statligt åtagande i någon form utförs av
en enskild person i egenskap av innehavare av särskild befattning. Befattningen är
vanligtvis i någon form kopplad till en myndighet men omfattas av särskilda
bestämmelser och ingår bara delvis i myndighetens verksamhet.
I nedanstående tabell redovisas i vilken utsträckning organ av denna typ
förekommer inom respektive departements område.
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Tabell 14: Antal verksamhetsformer för organ bestående av flera enheter
respektive verksamhet som utförs av enskild, departementsvis
Departement

Antal verksamhetsformer

Arbetsmarknad
Finans
Försvar
Integrations- och jämställdhet
Justitie
Jordbruk
Kultur
Miljö
Näring
Social
Utbildning
Utrikes

2
2
1
1
5
2
14
6
2
4
1

Varav verksamhet som utförs
av enskilda
2
1
1
3
6
2

Kommentar: Det finns organ som har åtaganden från fler än ett departement; därför överstiger totalen 37.

5.7.1

Kategorier av verksamheter

För många av dessa organ har det inte varit möjligt att finna uppgifter om i vilken
juridisk form de bedrivs. Några bedrivs som samfälligheter, andra som ideella
föreningar. Handelskammare kategoriseras i SCB:s register som offentlig
korporation och Vattenförbund som Övriga svenska juridiska personer. Flera av
dessa organs verksamhet bedrivs även inom ramen för myndighet.
Majoriteten av organen utför någon form av myndighetsutövning. Ett mindre antal
omfattas av särskilda bestämmelser för bidrag. Annan verksamhet som märks är
olika främjandeverksamhet, samordning och utbildning.
Verksamhet som utförs av enskild
När det gäller enskilda, är dessa vanligtvis utsedda av myndighet. Deras verksamhet
kan dock anses vara skild från myndighetens. I vissa fall berättigar den till särskild
ersättning.
Tabell 15: Verksamhet som utövas av enskild i egenskap av särskild befattning
Organ
Auditörsorganisationen
Bitillsyningsmän
Fasta medlare i arbetstvister
Funktionskontrollant
Förrättningsmän
Jakttillsynsmän
Kvalitetsansvarig (vid
byggverksamhet)
Miljökontrollanter
Naturvårdsvakt
Notarius publicus
Nämndeman
Sakkunnig kontrollant (vid
byggverksamhet)
Skyddsombud
Vägtrafikombud
Vägtransportledare
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Departement
Fö
Jo
A
M
M
Jo
M

Antal (där uppgift finns)
15

M
M
Fi
Jo
M

10

A
N
N

Omkring 100

Omkring 100 000
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Övrig verksamhet
Övriga organ i denna kategori framgår av nedanstående tabell.
Tabell 16: Organ som består av flera enheter
Organ
Arbetslivsmuseer
Auktoriserade
adoptionssammanslutningar
Bevattningssamfälligheter
Bilskrotare, auktoriserade
Centrumbildningar
Fiskevårdsföreningar
Hamnskyddsorgan
Handelskammare
Industriella utvecklingscentra
Lokala och regionala resurscentra för
kvinnor
Markavvattningssamfälligheter
Regionala utvecklingsbolag
Riksdagspartier
Riksinternatskolor
Samebyar
Samordningsförbund
Studentkårer vid högskola
Studentnationer/studentföreningar
Vattenförbund
Vattenregleringssamfälligheter
Viltvårdsområdesföreningar
Folkhögskolor

5.7.2

Departement
K
S
M
M
K
M
N
UD
N
N
M
N
Ju
U
Jo, Fi
S
U
U
M
M
M
U

Antal (där uppgift finns)
1360
7

12

51
38
60
Ca 30

Styrning av organens verksamhet

ESV har funnit att ett fåtal av dessa organ får medel från statsbudgeten, via särskilda
bestämmelser i myndighets regleringsbrev. Det handlar om förhållandevis små
belopp.
Vad gäller löpande styrning av dessa organ, har inte ESV funnit några som lämnar
årsredovisning eller budgetunderlag (eller motsvarande) till regeringen. Vad gäller
återrapporteringskrav verkar det bara vara fasta medlare i arbetstvister som årligen
ska rapportera sin verksamhet till Medlingsinstitutet.
Vad gäller revision, finns särskilda bestämmelser i fråga om
samordningsförbunden reglerat i lag. För auktoriserade adoptionssammanslutningar
anges att de ska följa de instruktioner som Myndigheten för internationella
adoptioner utfärdar.
Bland dessa organ står 11 under offentlig tillsyn. För en organtyp
(funktionskontrollant) gäller att tillsyn utövas av kommunal nämnd. Övriga står
under tillsyn av statlig myndighet.
Samtliga organ i denna kategori ingår i redovisningen för respektive departement.
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5.8

Organ med okänd juridisk form

Ett drygt hundratal organ som ingår i ESV:s kartläggning har inte gått att finna i
SCB:s företagsregister. Merparten av dessa återfinns inom Kulturdepartementets
område och avser huvudsakligen organ som får stöd för sin verksamhet. Även inom
Utbildningsdepartementets området finns ett stort antal organ som inte ingår i SCB:s
företagsregister. Sjutton organ med okänd juridisk form utövar myndighetsutövande
verksamhet. Det rör sig då främst om utbildningsanordnare med rätt att utfärda
examina och trossamfund med vigselrätt.
En trolig orsak till att många organ inte finns i SCB:s register är att mycket av den
verksamhet som får stöd inom Kulturdepartementets område bedrivs av organ som är
delar av kommuner och landsting (kulturinstitutioner, skolor etc.). De utgör därmed
inte några egna juridiska personer.
ESV noterar att det även finns exempel på organ med oklar juridisk form.
Studentkårernas juridiska form är enligt SCB:s register inte utredd. Detsamma gäller
flera trossamfund, vars juridiska form anges som ”vakant”.

5.9

Sammanfattning

I avsnitt 5.1 redovisas antalet organ som kartläggningen omfattar samt hur dessa
fördelar sig per verksamhetsform. Därefter redovisas vilken verksamhet som de olika
organen utför samt hur statens styrning, uppföljning och kontroll av organen sker.
Vad gäller den verksamhet som organen utför konstaterar ESV att det är vanligare
att föreningar utför verksamhet där myndighetsutövning ingår, i jämförelse med
stiftelser och bolag. Föreningar får också i högre utsträckning organisationsbidrag.
Det är vanligare att bolag utför tjänste- och varuproduktion. Stiftelser bedriver såväl
utbildnings- och forskningsverksamhet som museum i högre utsträckning än
föreningar och bolag.
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Diagram 2: Andel av föreningar, bolag och stiftelser som bedriver viss typ av
verksamhet (procent)

Myndighetsutövning
Organisationsstöd
Utbildning/forskning
Förvaltning av
statliga tillgångar
Samordning

Föreningar
Bolag
Stiftelser

Information
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varuproduktion
Annat
0

10
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30

40
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För att beskriva statens styrning av organen har ESV använt ett antal olika
indikatorer som även visar statsmakternas kontroll och uppföljning av organen. Som
framgår av nedanstående figur är det vanligaste styrmedlet tilldelning av statliga
medel. Därefter kommer bestämmelser i författning. Regeringen ställer
regleringsbrev till ett fåtal organ. Det är också ett fåtal organ som omfattas av krav
om att lämna årsredovisning eller budgetunderlag eller motsvarande. Däremot är det
fler organ som omfattas av andra återrapporteringskrav.
Vissa skillnader mellan hur de olika styrmedlen används i förhållande till de olika
verksamhetsformerna har också framkommit i kartläggningen.

55

REDOVISNING AV ORGAN PER VERKSAMHETSFORM

Föreningar och organ med offentlig anknytning erhåller i högre grad än bolag och
stiftelser statliga medel. Statsmakterna utövar inflytande över stiftelsernas styrelser i
högre utsträckning än andra organ.
Diagram 3: Andel organ som omfattas av olika former av styrning
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
Inflytande över styrelsen
Avtal
Tillsyn
0%

56
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Organ med offentlig anknytning

Stiftelser
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6

Redovisning av organ per departement

Nedan följer en redovisning av kartläggningen per departement. I de olika avsnitten
redovisas översiktligt vilka organ som kartläggningen omfattar, deras åtaganden samt
statsmakternas inflytande över organen. För varje departement finns även en bilaga
med uppgifter om samtliga organ. Källor (där inte annat anges) är gällande
författningar, regleringsbrev för år 2007 samt uppgifter från aktuella
sektorsmyndigheters webbplatser.
Avsnitten inleds med en sammanfattning samt två diagram som illustrerar vilka
olika verksamhetsformer som förekommer bland organen inom respektive
departement och hur statsmakternas inflytande över dessa ser ut.

6.1

Arbetsmarknadsdepartementet

Enligt ESV:s kartläggning fanns 48 organ inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. Därtill kommer den verksamhet som utförs av skyddsombud samt
medlare som utses av Medlingsinstitutet.
Diagram 4: Organ inom Arbetsmarknadsdepartementets område indelade
enligt verksamhetsform (antal)

1

Föreningar

8

3
1

Bolag
Stiftelser
Erkända
arbetslöshetskassor

35

Organ med okänd
verksamhetsform

Arbetslöshetskassorna (a-kassorna) är enligt kartläggningen 35 59 till antalet.
Formerna för deras verksamhet regleras genom särskilda lagar och förordningar.
Vad gäller övriga organ utgörs de huvudsakligen av ideella föreningar som har olika
uppdrag som vanligtvis regleras i författning.
F

F

59 59

Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa finns inte i SCB:s företagsregister. Den redovisas därför under
avsnitt 5.8 Organ med oklar juridisk form.
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Det finns 42 organ som utför verksamhet som innebär någon form av
myndighetsutövning, bland annat a-kassorna. Arbetstagarorganisationerna har
uppgifter inom ramen för arbetsmiljölagen där även skyddsombud kan sägas ha en
viss myndighetsutövande funktion. Sveriges Standardiseringsråd utser svenska
standardiseringsorgan.
Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen utser en medlem i a-kassornas
styrelse.
Tio organ får öronmärkta medel. Dessa hanteras av myndigheter som i knappt
hälften av fallen också ansvarar för att återrapportera medlen. Ett organ har slutit
särskilt avtal med staten.
Diagram 5: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Arbetsmarknadsdepartementets område (antal)
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Samtliga organ framgår av bilaga 2.
6.1.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Arbetslöshetskassor
Arbetslöshetskassor är föreningar med en lång historik. Kassornas verksamhet
uppstod för drygt hundra år sedan och var från början helt privata initiativ. År 1935
kom det första statliga regelverket för bidrag till arbetslöshetskassorna och sedan
dess finansieras försäkringen genom statsbidrag, arbetsgivarbidrag och avgifter från
de försäkrade. År 2007 transfererade Arbetsmarknadsverket, AMS (numera
Arbetsförmedlingen), arbetslöshetsersättning genom 35 kassor. Kassorna är
vanligtvis specialiserade inom olika bransch- eller yrkesområden med undantag för
Alfa-kassan som är öppen för alla yrkesgrupper och fristående från fackförbund och
andra organisationer. Alfa-kassan har fått i uppdrag av regeringen att betala ut
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grundersättning till dem som varken är medlemmar eller anslutna till någon akassa. 60 A-kassorna har en samarbetsorganisation, Arbetslöshetskassornas
Samorganisation (SO). Följande författningar reglerar a-kassornas verksamhet:
− Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
− Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
− Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
− Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
F

F

A-kassorna är fristående föreningar som genom lag fått en förvaltningsuppgift. Det är
kassorna som beslutar om medlemskap och rätt till arbetslöshetsförsäkring för den
enskilde. Dessa beslut kan överklagas. A-kassorna tar fram beräkningsunderlag för
arbetslöshetsersättning till den enskilde och rekvirerar pengarna från
Riksgäldskontoret genom Arbetsförmedlingen via en särskild utbetalningsrutin.
Vanligtvis finansierar kassorna själva sina administrationskostnader, med
undantag från Alfa-kassan som får ersättning för uppdraget att betala grundersättning
till personer som inte är anslutna till a-kassa. 61 Kassorna erlägger också en viss avgift
till staten. 62
A-kassorna leds av sina styrelser. Dessa ska enligt lag ha minst tre ordinarie
ledamöter, varav en ledamot utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Övriga ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. 63 Sedan 2004 är
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) tillsynsmyndighet för a-kassorna.
Kassornas verksamhet omfattas av Riksrevisionens effektivitetsrevision.
F

F

F

F

F

Övriga organ med myndighetsutövning
Andra organ med myndighetsutövning är skyddsombud som har vissa uppgifter
reglerade i lag. Det är arbetsgivaren som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160)
ansvarar för att lagen efterlevs. Arbetstagare har dock rätt att utse skyddsombud vid
varje arbetsplats. I de fall det finns arbetstagarorganisationer vid arbetsplatsen
medverkar de till att utse skyddsombud. Skyddsombuden har rätt att ta del av
handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att få delta vid
planering av nya och ändrade lokaler m.m. De har också enligt lag 64 rätt att vid
omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv bestämma att arbetet ska avbrytas
(ett så kallat skyddsombudsstopp) i avvaktan på att Arbetsmiljöverket ska ta ställning
i frågan. Tidigare har Arbetsmiljöverket registrerat samtliga skyddsombud och under
första halvåret 2007 fanns drygt 100 000 skyddsombud. 65
F

F

F

F
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Alfa-kassans hemsida, 85 § lag (1997:238) in arbetslöshetsförsäkring.
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Enligt uppgift från IAF gjordes ett undantag under 2007, då beslut om nya regler medförde en merkostnad för akassornas hantering.
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Medlen redovisas på statlig inkomsttitel.
63
15§ 2 st lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.
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6 kap. 7§ arbetsmiljölag (1977:1160).
65
www.amv.se
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Arbetstagarorganisationerna har också andra åtaganden inom ramen för
Arbetsmiljölagen såsom utbildning m.m. För detta får LO, TCO, SACO samt Svenska
hamnarbetareförbundet medel via Arbetsmarknadsverkets regleringsbrev. De får
även medel för verksamhet inom standardiseringsområdet. För dessa medel gäller
särskilda återrapporteringskrav.
Vidare finns det ett antal organ inom det så kallade standardiseringsområdet. Den
1 januari 2001 omorganiserades hela den svenska standardiseringsorganisationen på
så sätt att huvudmannaskapet för svensk standardisering övertogs av Sveriges
Standardiseringsråd (SSR). SSR är en ideell förening där staten, Sveriges kommuner
och landsting, Svenskt näringsliv, Svensk handel och Svenska bankföreningen är
medlemmar. SSR har det yttersta ansvaret för fastställandet av svensk standard samt
för att utse de organ som ska företräda Sverige internationellt. Det är rådet som
mottar och fördelar statliga medel, men rådet har inte någon egen anställd personal
utan överlåter det operativa arbetet till Swedish Standards Institute (SIS), vilket
presenteras nedan. 66
F

6.1.2

Organ med annan verksamhet

Övriga organ inom Arbetsmarknadsdepartementets område kan sägas bedriva någon
form av tjänste- eller varuproduktion. Här återfinns tre bolag – Samhall, Lernia samt
Arbetslivsresurs AR (dotterbolag till Lernia). Lernia och Samhall styrs i enlighet med
det generella regelverk som gäller för statliga bolag.
SIS är en ideell förening med omkring 1 400 medlemmar från privat och offentlig
sektor. SIS har tillsammans med Informationstekniska standardiseringen (ITS) och
Svensk elstandard (SEK) regeringens uppdrag att utarbeta standarder inom de flesta
områden. I regleringsbrevet till Arbetsmiljöverket föreskrev regeringen att
tre miljoner kronor skulle användas för uppdrag till dessa föreningar under
budgetåret 2007. 67 Uppdragen var inte förenade med några särskilda
återrapporteringskrav.
Stiftelsen Utbildning nordkalotten är en gemensam utbildningsanordnare för
Finland, Norge och Sverige. Stiftelsen Utbildning nordkalotten har sedan 1991 varit
organiserad som en stiftelse med säte i Övertorneå. Huvudmännen för stiftelsen är
regeringarna i Finland, Norge och Sverige. Utöver stiftelsens stadgar regleras
verksamheten av en fyraårig överenskommelse mellan de tre länderna. Stiftelsens
styrelse består av sex ledamöter. 68 Arbetsförmedlingen svarar för att träffa avtal i
fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande. Arbetsförmedlingen
ska finansiera utbildningsplatserna och ställa dem till länsarbetsnämndernas
F

F

F

F
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SOU 2007:100, ID-kortsutredningen, ss 37 f
67
SIS får även medel från anslag inom UD:s ansvarsområde.
68

www.utbnord.se.
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förfogande. AMS ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter
genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen. 69
Medlingsinstitutet utser fasta medlare i arbetstvister. Deras verksamhet regleras i
lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förordning (1976:826) om
medling i arbetstvister samt förordning (2000:258) med instruktion för
Medlingsinstitutet. År 2007 fanns enligt Statskalendern sex fasta medlare som står
under Medlingsinstitutets tillsyn och lämnar årlig rapport till Medlingsinstitutet.
F

6.2

Finansdepartementet

ESV:s kartläggning visar att 28 organ har uppgifter inom departementets område.
Därtill kommer verksamhet genom notarius publicus samt samebyar. År 2007
sorterade 57 myndigheter under departementet.
Diagram 6: Organ inom Finansdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)
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Stiftelser
Organ med oklar juridisk
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Inom Finansdepartementets område utför tre organ någon form av
myndighetsutövning. Majoriteten av organen utför någon form av varu- eller
tjänsteproduktion. Elva organ omfattas av särskilda bestämmelser i författning.
De vanligaste verksamhetsformerna är bolag och ideell förening.
En knapp fjärdedel av organen får medel från departementet. Två organ lämnar
årsredovisning eller motsvarande till Regeringskansliet. Fjorton organ har särskilda
avtal med staten. Staten har direkt inflytande över styrelsen för nio av organen, och
myndigheter under departementet utser styrelseledamöter i sju organ. Två organ
omfattas av statlig tillsyn.

69

.

Regleringsbrev för AMS budgetår 2007
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Diagram 7: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Finansdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
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Inflytande över styrelsen
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Samtliga organ redovisas i bilaga 3.
6.2.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Finansdepartementet har tre organ som utför någon form av myndighetsutövning.
Därtill kommer den verksamhet som notarius publicus utför.
Stipendiestiftelsen för studier av Japanskt samhällsliv är en statlig stiftelse som
erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studier och forskning i
japanologi eller japanskt samhällsliv. Regeringen utser stiftelsens styrelse.
Trygghetsstiftelsen är en stiftelse med syftet att hjälpa statligt anställda som
riskerar att bli övertaliga eller uppsagda på grund av förändringar och besparingar
inom den statliga sektorn. Verksamheten regleras i avtal mellan Arbetsgivarverket
och arbetsmarknadens parter. Regeringen utser hälften av styrelsens medlemmar,
inklusive ordföranden. Regeringen förordnar även revisor för Trygghetsstiftelsen.
Stiftelsen lämnar också årsredovisning eller motsvarande till regeringen.
Södra Smålands kommuner och landsting bedriver regionala utvecklingsfrågor
inom ramen för en ideell förening och får särskilda medel för detta. 70
Notarius publicus 71 är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Denne har ett
antal olika uppgifter såsom att bestyrka namnunderskrifter, närvara som vittne,
kontrollera någons behörighet, närvara vid lotteridragningar m.m.
F

F

70

F

Vanligtvis bedrivs regionala utvecklingsfrågor inom ramen för kommunalförbund, vilka är myndigheter enligt 3 kap.
20--28 §§ kommunallagen (1991:900). Ett antal kommunalförbund får, liksom föreningen Södra Smålands kommun
och landsting, medel för regionalt utvecklingsarbete från anslag inom Finansdepartementets område.
71
Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.
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6.2.2

Organ med annan verksamhet

Aktiebolag
Statens bedriver spelverksamhet genom ett antal olika aktiebolag. Den huvudsakliga
verksamheten sker genom AB Svenska Spel som är ett aktiebolag med staten som
enda ägare. Bolaget verkar inom den reglerade spelmarknaden och bedriver
lotteriverksamhet av varierande art. Verksamheten bedrivs i enlighet med lotterilagen
(1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag
till AB Svenska Spel som 1999 fick regeringens uppdrag att etablera fyra
internationella kasinon i Sverige. AB Trav och galopp (ATG) anordnar spel på hästar.
Avtal mellan staten och ATG styr verksamhetens inriktning och regeringen utser sex
av styrelsens åtta ledamöter, inklusive ordföranden.
Statens bostadsomvandling AB är ytterligare ett aktiebolag med staten som enda
ägare. Uppgiften är att omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.
Övriga aktiebolag under Finansdepartementet är Landshypotek AB som är en
medlemsägd bank som fått särskilda lånevillkor från staten. Verksamheten regleras
genom förordning (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank.
Vidare har förlaget Fritzes uppdraget att ge ut statskalendern och annat offentligt
förvaltningstryck. Uppdraget regleras i statskalenderförordning (2001:750) samt i
särskilt avtal. Min Pension i Sverige AB ansvarar för drift och förvaltning av en
gemensam internetportal. Detta görs i samarbete mellan Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten, Statens pensionsverk och Sveriges försäkringsförbund.
Bolaget är ett dotterbolag till Sveriges försäkringsförbund.
Stockholms Lokaltrafik AB fick 2007 ersättning av staten för omkostnader i
samband med försök med trängselskatt i Stockholm.
Ideella föreningar
Två ideella föreningar med staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 72
som medlemmar har uppgifter med fokus på den kommunala verksamheten. Rådet
för främjande av kommunala analyser bildades 2005 av staten och SKL som vardera
står för halva kostnaden för verksamheten. Rådets uppgift är att främja analyser och
jämförelser mellan kommuners och landstings verksamheter och förhållanden. Detta
görs främst genom förvaltning och vidareutveckling av en kommunal databas. Rådet
för kommunal redovisning har som uppgift att främja god redovisningssed i enlighet
med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet bildades 1997 och gör bland
annat uttolkningar av god redovisningssed samt utarbetar rekommendationer.
Regeringen lämnar bemyndigande att föra talan och utöva rösträtt för staten i de båda
råden. Råden får medel via anslagspost i Skatteverkets regleringsbrev.
SKL erhöll även särskilt bidrag för ett nationellt benchmarkingprojekt.
F

F

72

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner, landsting
samt regionerna Skåne och Västra Götaland.
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Två ideella föreningar fungerar som samverkansorgan mellan olika parter.
Utvecklingsrådet är ett samverkansorgan mellan arbetsmarknadens parter. Rådets
syfte är att stimulera utveckling på statliga arbetsplatser. Verksamheten regleras
genom avtal med staten. Arbetsgivarverket utser hälften av styrelsemedlemmarna i
Utvecklingsrådet, inklusive ordföranden. Nordiska skattevetenskapliga
forskningsrådet får medel via Skatteverkets regleringsbrev och är ett nordiskt
samverkansorgan i skattefrågor.
Svenska Travsportens Centralförbund (STC) är en ideell förening som har
regeringens tillstånd att utöva lotteriverksamhet.
Svenskt näringsliv föreslår ledamot i Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
Forskarskattenämnden, Första--Fjärde AP-fonderna samt representant i
Arbetsdomstolen.
Övriga verksamhetsformer
Sveriges allmänna hypoteksbank är en hypoteksförening som ägs av medlemmarna
och har fått särskilda lånevillkor från staten. Verksamheten regleras genom
förordning (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank.
Kåpan pensioner är enligt SCB en så kallad understödsförening (en typ av
ekonomisk förening) som förvaltar pensioner. Styrelsens ledamöter är utsedda av
arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och
den andra hälften av de fackliga organisationerna.
Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå är
två stiftelser som har till uppdrag att informera och vägleda konsumenter i
försäkringsfrågor respektive i frågor som rör bank eller annat kreditinstitut samt
fond- och värdepappersbolag. Finansinspektionen utser företrädare för staten i
styrelserna (se även avsnitt 6.5.2).
Kungliga hov- och slottsstaten får medel för statschefens officiella funktioner
inklusive kostnaderna för den kungliga familjen. En överenskommelse träffades 1996
mellan regeringen och kungliga hov- och slottsstaten om att slottsstaten årligen ska
lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten till regeringen.
Slottsstaten revideras av Riksrevisionen. Så görs även Kungl. Djurgårdens
förvaltning. Förvaltningen är en ideell förening som har intäkter i form av hyror och
arrenden som täcker dess kostnader. 73 Förvaltningen är en egen redovisningsenhet
inom hovstaten.
Samebyarna är både ett geografiskt område inom vilket renskötsel bedrivs och en
ekonomisk sammanslutning mellan renskötande samer inom detta område.
Verksamheten regleras genom rennäringslagen (1971:437). Samebyarnas uppgift är
att ombesörja renskötseln inom byns betesområde. I Sverige finns totalt 51 samebyar
(geografiska områden och ekonomiska föreningar). 74
F
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www.royalcourt.se
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6.3

Försvarsdepartementet

Inom Försvarsdepartementets område finns 28 organ samt verksamhet som utövas
genom enskild i den så kallade auditörsorganisationen. Inom
Försvarsdepartementets ansvarsområde fanns 2007 sexton myndigheter.
Diagram 8: Organ inom Försvarsdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)
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De organ som är knutna till Försvarsdepartementets ansvarsområde, utgörs i de
flesta fallen (19) av ideella föreningar som har en uppgift inom totalförsvaret och
därmed kan sägas ha någon form av myndighetsutövande uppgift i fråga om sin roll
inom totalförsvaret. Utöver dessa utför två organ samt auditörsorganisationen
myndighetsutövande uppgifter. Verksamhet av främjande karaktär, liksom
samordning, är exempel på annan verksamhet som utförs av organ inom
departementets område.
Verksamheten vid de flesta organ regleras i de flesta fall genom bestämmelser i
författning.
Majoriteten av organen inom Försvarsdepartementets område får ersättning för
sin verksamhet. Ersättningen hanteras vanligtvis av en myndighet, som också
ansvarar för återrapportering. Tre organ lämnar årsredovisning eller motsvarande
till departementet. De ideella föreningar som är del av frivilligförsvaret får enligt
skrivelse i regleringsbrev granskas av Riksrevisionens effektivitetsrevision.
Inget organ omfattas av statlig tillsyn.
Inom Försvarsdepartementet finns enstaka organ som har särskilt avtal med
departementet samt ett fåtal organ där regeringen eller myndighet utser
styrelserepresentanter.
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Diagram 9: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Försvarsdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
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Samtliga organ redovisas i bilaga 4.
6.3.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Under Försvarsdepartementet finns 21 organ utför någon form av
myndighetsutövning. Majoriteten av dessa är så kallade frivilligorganisationer (19).
Frivilligorganisationerna
De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar som ursprungligen
tillkommit på medborgarnas initiativ. Organisationernas åtagande är att bidra till
landets civila och militära försvar och de utgör en del av det nationella totalförsvaret.
De är fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten. 75 Samtliga
frivilligorganisationer är ideella föreningar.
Vilka organ som kategoriseras som frivillig försvarsorganisation anges i
förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Det exakta åtagandet för
varje organ specificeras i att avtal mellan Försvarsmakten, alternativt
Krisberedskapsmyndigheten, och det enskilda organet.
De frivilliga försvarsorganisationerna får idag medel från Försvarsmakten och
Krisberedskapsmyndigheten. Det rör sig om såväl organisationsstöd som ersättning
för specifika uppdrag. Inom en given ram beslutas bidragens storlek av de båda
myndigheterna som även föreskriver vilka återrapporteringskrav som gäller för de
statliga medlen. Genom en skrivelse i Försvarsmaktens regleringsbrev omfattas deras
verksamhet av Riksrevisionens effektivitetsrevision.
F
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År 2008 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att lämna förslag på de
frivilliga försvarsorganisationernas framtida inriktning och uppgifter inom
totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Uppdraget ska redovisas senast den 31
oktober 2008. 76
F

F

Övriga organ med myndighetsutövning
Utöver de frivilliga försvarsorganisationerna finns ytterligare organ vars verksamhet
omfattar myndighetsutövning. Det är Kungliga Svenska Aeroklubben som har i
uppdrag att besikta och utföra tillsyn av luftfartyg samt utfärda och förnya
luftvärdighetsbevis.
Svenska Röda korset räknas som en av de frivilliga försvarsorganisationerna ovan
men har dessutom ett uppdrag att driva en nationell upplysningsbyrå. Detta åtagande
regleras i särskild förordning och innebär bland annat att myndigheter är
uppgiftsskyldiga till upplysningsbyrån. Röda korset får särskilda medel som är
förenade med återrapporteringskrav för denna verksamhet.
Auditörorganisationen består av jurister som bistår vid handläggningen av
disciplinärenden. Auditören är även medansvarig för de beslut som fattas på dennes
tillstyrkan enligt lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Enligt
Statskalendern fanns det 15 auditörer 2007. Auditörerna utses av Försvarsmakten
eller Krisberedskapsmyndigheten på bemyndigande av regeringen.
6.3.2

Organ med annan verksamhet

Under Försvarsdepartementet finns ytterligare åtta organ som inte innehar någon
myndighetsutövning och vars verksamhet är av varierande karaktär.
Ideella föreningar
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) är det organ som
samordnar frågor som rör de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. FOS
finns på riksnivå, regionalt i vissa län samt lokalt i ett antal kommuner.
Centralförbundet folk och försvar har som uppgift att bland annat informera om
den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om.
Förbundet får organisationsbidrag och Försvarsmakten och
Krisberedskapsmyndigheten utser varsin ledamot i styrelsen. Förbundet är ålagt att
lämna årsredovisning avseende användandet av bidraget.
Försvarets civila idrottsförbund är ett samverkansorgan mellan olika
idrottsförbund inom försvaret. Verksamheten finansieras genom öronmärkt
statsbidrag från Försvarsmakten.

76

Dir. 2008:2 Frivillig försvarsverksamhet.
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Kungliga örlogsmannasällskapet kallar sig en kunglig akademi och har som syfte
att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i
allmänhet. Regeringen beslutar om ändringar i stadgarna.
Rikshemvärnsrådet behandlar övergripande medinflytandefrågor av betydelse för
hemvärnet i hela landet. Verksamheten regleras i hemvärnsförordningen (1996:146).
Rådet får inte några särskilda medel för detta från statsbudgeten, men regeringen
utser en ledamot i styrelsen.
Organ med andra verksamhetsformer
SOS alarm AB är ett aktiebolag som till hälften ägs av staten och till hälften av
Förenade kommunföretag AB. Bolaget driver alarmnumret 112 enligt avtal med
ägarna. Staten styr bolaget enligt det generella regelverk som gäller för styrning av
de statliga bolagen. Bolaget får medel genom särskilt regleringsbrev och lämnar
budgetunderlag (motsvarande) till regeringen.
Kungl. krigsvetenskapsakademien är en akademi som inrättades år 1796 för att
främja kunskapen inom sitt ansvarsområde. Ändringar i akademins stadgar ska
godkännas av regeringen. Akademin får inte statliga medel för sin verksamhet och
den utser sin egen styrelse. Akademin lämnar årsredovisning (motsvarande) till
regeringen. Akademin är en offentlig korporation och anstalt.
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum är en näringsdrivande stiftelse som
inrättades av staten i syfte att stödja myndigheters och organisationers
kompetensutveckling, i första hand inom totalförsvaret. Numera äger staten
fastigheterna och marken medan verksamheten bedrivs på marknadsmässiga
villkor. 77 Regeringen förordnar revisor för stiftelsen och stiftelsen lämnar
årsredovisning eller motsvarande till regeringen.
F
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6.4

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Under Integrations- och jämställdhetsdepartementet finns enligt ESV:s kartläggning
24 organ med varierande koppling till staten. Inom departementets ansvarsområde
fanns år 2007 tretton myndigheter.
Diagram 10: Organ inom Integrations- och jämställdhetsdepartementets
område indelade enligt verksamhetsform (antal)
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Huvuddelen av organen, utgörs av ideella föreningar som får organisationsanslag
och har till uppdrag att sprida information, främja eller samordna viss verksamhet.
Två organ kan sägas ha någon form av myndighetsutövande verksamhet.
De flesta organ får ekonomisk ersättning. Ersättningen är sällan kopplad till
återrapporteringskrav. I något fall är verksamheten kopplad till författning.
Inom Integrations- och jämställdhetsdepartementet finns enstaka organ som har
särskilt avtal med departementet samt ett fåtal organ där regeringen eller myndighet
utser styrelserepresentanter.
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Diagram 11: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom Integrations- och
jämställdhetsdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
Avtal
Inflytande över styrelsen
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Samtliga organ redovisas i bilaga 5.
6.4.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Två organ som har myndighetsutövande verksamhet är så kallade frivilliga nämnder:
Försäkringsförbundets Nämnd för rättskyddsfrågor och Personförsäkringsnämnden.
Dessa två nämnder samordnas administrativt av Sveriges försäkringsförbund och
omnämns i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) instruktion. Det anges i ARN:s
instruktion att myndigheten inte prövar konsumenttvister som kan prövas eller har
prövats av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor eller
Personförsäkringsnämnden. 78 . Organen tilldelas inte några statliga medel.
Sveriges försäkringsförbund är ett gemensamt organ för försäkringsbolag som
driver försäkringsrörelse i Sverige. Förbundet ska ta tillvara medlemsbolagens
intressen.
F

6.4.2

F

Organ med annan verksamhet

Under Integrations- och jämställdhetsdepartementet finns 22 organ som inte har
verksamhet som omfattar myndighetsutövning och vars verksamhet huvudsakligen är
av främjande karaktär. Majoriteten av dessa bedrivs som ideella föreningar men det
finns även ett fåtal aktiebolag och en stiftelse.
Ideella föreningar
Av de ideella föreningar som har åtaganden inom ramen för Integrations- och
jämställdhetsdepartementets område har sju organ så kallat organisationsstöd:
Centrum mot rasism, Handikappförbundens samarbetsorgan, Landsrådet för
78
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Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden.
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Sveriges ungdomsorganisationer, Riksföreningen våra gårdar, Röda korsets
ungdomsförbund som huvudman för Quick response, Sveriges konsumentråd samt
Sveriges konsumenter i samverkan. Samtliga tilldelas medel från anslag för att stödja
respektive verksamhet.
Av dessa är det Centrum mot rasism och Röda korsets ungdomsförbund som
huvudman för Quick response, som har någon form av återrapporteringskrav.
Uppdraget till Sveriges konsumentråd regleras i avtal.
Ytterligare tre ideella föreningar: Bygdegårdarnas riksförbund, Centrum för
internationellt ungdomsutbyte samt Folkets hus och parker får medel för att utföra
mer specifika uppdrag.
Handikappförbundens samarbetsorgan ingår i en delegation för handikappfrågor
som bistår Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning som är av större vikt. 79
Även en av ledamöterna i Nämnden mot diskriminering utses efter förslag av
Handikappförbundets samarbetsorgan. Förbundet får bland annat medel från
Allmänna arvsfonden.
De politiska partiernas kvinnoförbund fick organisationsbidrag från ett anslag som
2007 hanterades inom Integrations- och jämställdhetsdepartementet. De politiska
partierna ingår därför i ESV:s kartläggning. De drivs vanligtvis som ideella
föreningar. Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer delas ut med stöd av lag
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier. Stödformerna är partistöd och
kanslistöd.
F

F

Övriga verksamhetsformer
Tre organ som verkar i aktiebolagsform finns under departementet: Konsumenternas
tele- och internetbyrå, Konsumenternas elrådgivningsbyrå och SIS Miljömärkning
AB. Det sistnämnda organet tilldelas medel från anslag i regleringsbrev i form av
bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter. Märkning
görs på uppdrag av regeringen. SIS Miljömärkning AB är ett intresseföretag där
staten äger 10 procent. SIS, Swedish Standards Institute är den andra delägaren.
Regeringen utser ledamot i bolagets styrelse.
Konsumenternas bank och finansbyrå är en statlig stiftelse vars styrelse är tillsatt
av Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska bankföreningen, Fondbolagens
förening och Svenska fondhandlareföreningen. Även Konsumenternas
försäkringsbyrå är en stiftelse. Stiftelserna ger råd och vägledning till konsumenter
inom respektive område.

6.5

Jordbruksdepartementet

Inom Jordbruksdepartementets område finns 24 organ samt den verksamhet som
utförs av enskilda genom jakttillsynsmän, nämndemän, viltområdesföreningar och
79

Förordning (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken samt förordning (2007:1032) med instruktion för Nämnden
mot diskriminering.

71

REDOVISNING AV ORGAN PER DEPARTEMENT

bitillsynsmän samt samebyar. År 2007 sorterade elva myndigheter under
departementet.
Diagram 12: Organ inom Jordbruksdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)

2
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Föreningar
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Bolag
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anknytning
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Organ inom Jordbruksdepartementets område har huvudsakligen uppgifter inom
tjänste- och varuproduktion samt information/kunskapsspridning. Det finns även ett
fåtal organ med myndighetsutövande verksamhet.
De vanligaste juridiska formerna för organen är ideell förening och stiftelse.
Drygt hälften av organen får medel som särskilt öronmärkts för organet i
myndigheters regleringsbrev. Vanligtvis är ansvarig myndighet också skyldig att
återrapportera hur medlen använts.
Fem organ har särskilda avtal med departementet. Regeringen eller myndighet
utser ledamot i styrelsen för fem organ. Två organ omfattas av statlig tillsyn.
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Diagram 13: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Jordbruksdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
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Inflytande över styrelsen
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Samtliga organ framgår av bilaga 6.
6.5.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Inom Jordbruksdepartementets område finns flera exempel på myndighetsutövande
verksamhet som utförs av enskilda i egenskap av särskild befattning.
Nämndemän besiktar hus eller annan byggnad som tillhör staten. För detta har de
rätt till ersättning, vilket regleras i en kungörelse från 1967. 80
Jakttillsynsmän utövar tillsyn i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259).
Jakttillsynsmän utses av Länsstyrelsen. Bitillsynsmän bekämpar sjukdomar hos bin
och utövar tillsyn av bestämmelser i författningar, bland annat bisjukdomslagen
(1974:211).
Även viltområdesföreningar är en typ av förening som utför myndighetsutövande
verksamhet. En viltvårdsområdesförening är två eller flera fastigheter som
sammanförs i syfte att främja viltvården, bland annat genom en samordning av
jakten. Ansökningar om att bilda viltvårdsområdesföreningar handläggs av
respektive Länsstyrelse. Föreningen har rätt att, i den utsträckning övrig lagstiftning
tillåter, besluta om bland annat jakträtt och avgifter inom området. Verksamheten
regleras i lag (2000:592) om viltvårdsområden.
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) är en statlig stiftelse som bildades
1945. 81 Stiftelsen arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena
jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Stiftelsens två huvudmän är
Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning (SJMF) och staten, representerad
F

F

F

80
Kungl. Majt:s kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar.
81

Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.
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av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). 82 .
Regeringen utser delar av stiftelsens styrelse.
Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation är en statlig stiftelse som bildades
1987. 83 Stiftelsen har till ändamål att bland annat stödja och bedriva forskning och
utveckling ifråga om produktion av friskt växtmaterial samt även producera sådant
material. Användningen av de statliga medlen ska redovisas till Jordbruksverket.
Frökontrollen Mellansverige AB:s uppdrag innebär certifiering av utsäde i enlighet
med utsädesförordningen (2000:1330). Jordbruksverket utövar tillsyn över
verksamheten.
F

F

6.5.2

F

F

Organ med annan verksamhet

Verksamhet riktad till konsumenter
Fyra rådgivningsbyråer har olika uppdrag i syfte att informera konsumenter inom
särskilda områden. De är Konsumenternas elrådgivningsbyrå, Konsumenternas teleoch internetbyrå, Konsumenternas bank- och finansbyrå, samt Konsumenternas
försäkringsbyrå. De två förstnämnda bedrivs i aktiebolagsform och de två
sistnämnda som stiftelser. Konsumenternas bankbyrå- och finansbyrå är en statlig
stiftelse som bildades 1997. 84 Konsumentverket och Energiverket utser var sin
styrelseledamot i styrelsen för Konsumenternas elrådgivningsbyrå. Post- och
telestyrelsen samt Konsumentverket representerar staten i styrelsen för
Konsumenternas tele- och internetbyrå. Konsumentverket är ansvarig för
återrapportering av byråernas verksamhet.
Sveriges konsumentråd och Sveriges konsumenter i samverkan är två
konsumentorganisationer som mottar statsbidrag från regeringen. Båda bedrivs som
ideella föreningar. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.
F

F

Stiftelser som bedriver forskning eller utbildning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut bedriver skogsforskning och finansieras
gemensamt av staten och skogsnäringen. Stiftelsen har avtal med staten.
Stiftelsen Lantbruksforskning får medel för forsknings- och utvecklingsinsatser
med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen.
Stiftelsen ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts.
Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet får medel för forskning inom
ekologisk produktion och ska redovisa verksamheten till myndighet.
Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 85 samarbetar med Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) om hippologutbildning och får bidrag för denna
verksamhet.
F

82
www.jti.se.
83
Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.
84
Regleringsbrev till Konsumentverket för budgetåret 2007.
85

Numera Hästnäringens nationella stiftelse.
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Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som bedrivs i form av en
näringsdrivande stiftelse. Stiftare är Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting
och Gammelkroppa stödförening. Stiftelsen har rätt att utfärda examen enligt
förordning (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina. Redovisning av
verksamheten och kostnaderna för denna skall göras till SLU, som utövar tillsyn över
utbildningen.
Ideella föreningar
Tre ideella föreningar har under Jordbruksdepartementet statliga åtaganden som inte
innefattar myndighetsutövning. 86 Dessa åtagande består bland annat i att utföra
särskilda uppdrag, såsom anordna enskilda konferenser.
Svenska naturskyddsföreningen fick 2007 medel för att anordna en konferens om
effekter av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken på natur- och
kulturvärden. Hur medlen använts ska redovisas till Jordbruksverket.
Föreningen för rättvisemärkt i Sverige är en ideell organisation vars uppdrag
består i att öka allmänhetens kännedom och kunskap om samt efterfrågan på
rättvisemärkta produkter. Mål och återrapporteringskrav anges i ett särskilt avtal.
Fritidsodlingens riksorganisation är en samarbetsorganisation för fritidsodlarnas
organisationer i Sverige och får medel för informations- och rådgivningsverksamhet.
Användningen av medlen ska redovisas till Jordbruksverket.
Därtill kommer verksamhet som bedrivs av samebyar. En sameby är ett
geografiskt område inom vilket renskötsel bedrivs eller en ekonomisk
sammanslutning mellan renskötande samer inom detta område. Samebyarna har som
uppgift att ombesörja renskötseln inom byns betesområde. I Sverige finns totalt 51
samebyar (geografiska områden och ekonomiska föreningar). 87 Verksamheten
regleras genom rennäringslagen (1971:437).
F

F

F

F

Övriga verksamhetsformer
Svensk Lantbrukstjänst AB organiserar upphandling och fakturering av
kadaverhanteringen i norra Sverige. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen
(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Jordbruksverket ska
genom revision kontrollera att villkor för stödberättigande och ekonomisk
redovisning av stödet uppfylls.
Nordiska genbanken (NGB) har som uppdrag att bevara och dokumentera den
genetiska variationen i nordiskt material av växtarter av värde för jord- och
trädgårdsbruk. 88 NGB får medel för hyreskostnader via SLU:s anslag och är enligt
SCB en offentlig korporation och anstalt.
F

F

86

Svenska Kennelklubben och Sveriges Veterinärförbund inkom 2006 till Regeringskansliet med förslag till
styrelseledamot i Veterinära Ansvarsnämnden. Då ESV inte funnit att detta är något som är författningsreglerat, har
ESV valt att inte ta med dessa organisationer i kartläggningen.
87
www.sametinget.se
88
www.norden.org .
H

H

H

H
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Kungl. skogs- och lantbruksakademien (KSLA) instiftades år 1811. Dess uppgift
är att främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. För sin
verksamhet får akademin bidrag, bland annat genom öronmärkta medel i
Jordbruksverkets regleringsbrev. Akademin får även medel från särskilt anslag och
för detta finns särskilt regleringsbrev. Redovisning av verksamheten ska göras till
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. KSLA är enligt
SCB:s register en offentlig korporation och anstalt.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är en intresse- och företagarorganisation för
dem som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom
lantbrukskooperationen. Jordbruksverket ska enligt instruktion i sitt regleringsbrev
inom vissa områden, bland annat djurhälsovård, samråda med LRF i olika frågor,
t.ex. beslut om statligt bidrag. Verksamhetsformen är ekonomisk förening.
Inom Jordbruksdepartementets område förvaltas en rad fonder som omfattas av
särskilda bestämmelser. Västra Sveriges flyghavrefond är en fond vars mål är att
förebygga förekomst och spridning av flyghavre i västra Götaland. Medel tilldelas
fonden genom öronmärkta bidrag i Jordbruksverkets regleringsbrev. Lantbrukarnas
socialförsäkringsskydd är en fond som får del av återbäring av medel avseende
etableringsstöd och räntestöd av Jordbruksverket. 89 Jordfonden förvaltas av Statens
jordbruksverk och regleras i förordning (1989:281) om jordfonden. På fonden
bokförs kostnaderna för länsstyrelsernas förvärv, överlåtelser och förvaltning av
fastigheter (jordfondsfastigheter) samt köpeskillingarna för sålda
jordfondsfastigheter. Jordfondsfastigheterna ska användas främst för att främja en
från allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket
och trädgårdsnäringen.
F

6.6

F

Justitiedepartementet

Organ inom Justitiedepartementets område är enligt ESV:s kartläggning Sveriges
Advokatsamfund, som har myndighetsutövande verksamhet, samt riksdagspartierna,
vilkas verksamhet får särskilt stöd. Därutöver redovisas Stiftelsen Riksdagens
jubileumsfond, vilken omfattas av särskilda bestämmelser som rör arvoden och som
hanteras av Justitiedepartementet. År 2007 sorterade 142 myndigheter under
departementet.
Sveriges Advokatsamfund har en myndighetsutövande funktion som regleras i lag.
Riksdagspartierna får ett organisationsbidrag som omfattas av stöd i författning.
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond – som räknas som ett organ under riksdagen
– delar ut medel för att stödja forskning. Stiftelsen omfattas av bestämmelser i lag
och dess stadgar godkänns av riksdagen. Stiftelsen revideras av Riksrevisionen.
Organen framgår även av bilaga 7.
89

76

Prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor.
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Sveriges Advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning med
myndighetsutövning som framgår av rättegångsbalken (8 kap. 1942:740). Enligt SCB
är Sveriges Advokatsamfund en offentligrättslig korporation och anstalt. Utmärkande
för en offentligrättslig korporation är att dess rättssubjektivitet grundar sig på ett
offentligrättsligt erkännande av något slag. 90 Samfundet utövar
auktorisationsförfarande över advokater samt tillsyn över advokatväsendet och
advokater. 91 Endast den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat.
Enligt ESV:s kartläggning, får Sveriges Advokatsamfund inte några ekonomiska
medel från staten för detta uppdrag. Verksamheten omfattas av bestämmelser i
författning utan övrig statlig uppföljning eller kontroll.
Riksdagspartierna får finansiellt stöd inom ramen för bestämmelserna i lag
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier.
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond är en stiftelse som bildades 1962 och som
förvaltar överskott från Riksbankens rörelse. Stiftelsens stadgar godkänns av
riksdagen. 92 . Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och att
förvalta stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen har erhållit donationer från såväl
statsmakterna som privata aktörer. 93 Riksrevisionen granskar årsredovisningen för
stiftelsen inom ramen för den årliga revisionen
Stiftelsen räknas som ett organ under riksdagen. Justitiedepartementet är det
departement som bereder lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ, bland annat Stiftelsen Riksbankens
jubileumsfond.
F

F

F

F

F

F

6.7

F

F

Kulturdepartementet

Kartläggningen visar 239 organ under Kulturdepartementet. Därtill kommer två
verksamhetsformer som består av flera enheter och vars verksamhet omfattas av
stöd: arbetslivsmuseer och centrumbildningar. År 2007 sorterade 34 myndigheter
under departementet.

90
SOU 1997:138 Myndighet eller marknad?
91
SOU 2002:14 Statlig tillsyn, Brottsbalken (1942:740), www.advokatsamfundet.se.
92
Stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 20 maj 2006.
93

Statskalendern 2007.
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Diagram 14: Organ inom Kulturdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)
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Sammanlagt finns det 35 organ under Kulturdepartementet vars verksamhet
omfattar myndighetsutövning. Huvuddelen av dessa omfattas av bestämmelser i
särskild författning. ESV har funnit att 162 organ får något som kan definieras som
organisationsbidrag. Knappt 40 organ får bidrag för museiverksamhet.
Verksamhetsformerna stiftelse och ideell förening är vanligast förekommande. Det
finns också ett stort antal organ vars juridiska form är okänd i kartläggningen.
ESV:s bedömning är att en orsak till detta kan vara att det rör sig om verksamhet
som bedrivs inom ramen för annan juridisk person med annan benämning.
Majoriteten av organ inom Kulturdepartementets område får särskilda medel från
statliga anslag. 36 organ lämnar årsredovisning eller motsvarande till regeringen
och hälften omfattas av någon form av återrapporteringskrav. Knappt 30 organ
inkommer med budgetunderlag eller motsvarande till Regeringskansliet. Fem organ
har avtal med staten och regeringen har inflytande över styrelsen i ett tjugotal fall.
Tre organ omfattas av statlig tillsyn av Granskningsnämnden. Regeringen förordnar
revisorer i sex organ. Tio stiftelser är statliga. 94
F

94
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Diagram 15: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Kulturdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
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Samtliga organ framgår av bilaga 8.
Regeringen tillsatte i juni 2007 en utredning med uppdrag att se över
Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer. En del i uppdraget är att se över den
statliga förvaltningsorganisationen och institutionsstrukturen. Utredningen ska
redovisas den 31 december 2008 (dir. 2007:99).
6.7.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Organ med förvaltningsuppgifter
Under Kulturdepartementet finns ett femtontal organ som formellt har fått överta
förvaltningsuppgifter. Bemyndigandet har skett genom lag (1992:318) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets område samt i lag
(1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges
Riksidrottsförbund. De myndighetsutövande uppgifter som överlämnats består bland
annat av att fördela bidrag och ersättning (exempelvis Sveriges Riksidrottsförbund,
Svenska tonsättares internationella musikbyrå [STIM], Bildkonstens upphovsrätt i
Sverige och Sveriges författarförbund) och att pröva och handlägga vissa frågor
(Bokbranschens finansieringsinstitut AB, Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond
och Svensk-norska samarbetsfonden).
Trossamfund med vigselrätt
Lagen (1998:1593) om trossamfund ska ge alla trossamfund möjlighet att på lika
villkor i formellt och rättsligt hänseende uppträda som trossamfund. Registrerade
trossamfund får bland annat skydd för namnet och kan efter beslut av regeringen få
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hjälp av staten med att beräkna och ta in avgifter från sina medlemmar. 95 Lagen
reglerar förutsättningarna för att få registreras som trossamfund. I ESV:s
undersökning inkluderas de som regleras genom förordning (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund (totalt 20). Av dessa har 12 trossamfund
myndighetsutövning, främst i form av vigselrätt samt i enskilda fall rätt att utfärda
examina. För att en vigsel enligt svensk lag ska vara juridiskt giltig krävs bland annat
att den förrättas av en behörig vigselförrättare. Kammarkollegiet förordnar
vigselförrättare för andra trossamfund än Svenska kyrkan. 96
ESV har funnit att 20 trossamfund får öronmärkta medel via anslag som hanteras
av Nämnden för stöd till trossamfund. Myndigheten ansvarar för återrapportering av
dessa medel. För de trossamfund som ingår i ESV:s kartläggning, anges som juridisk
form antingen ideell förening eller ”vakant” (i SCB:s företagsregister).
F

F

F

F

Aktiebolag
Av resterande organ med myndighetsutövning finns bland annat aktiebolagen
Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), Teracom, Sveriges
Utbildningsradio (UR), Radiotjänst i Kiruna och Sveriges Radio förvaltning.
Aktiebolagen har olika uppgifter kopplade till medieområdet. SR och UR har
sändningstillstånd beslutade av regeringen; Sveriges Radio förvaltning utser
majoriteten av ledamöterna i styrelserna för SVT, SR samt upprättar
koncernredovisning. Teracom är nätoperatör för TV och radio samt har vissa
uppgifter enligt säkerhetsförordning (1996:633) och Radiotjänst handhar tv-avgifter,
bland annat genom beslut om avgiftsskyldighet.
Övriga organ med myndighetsutövning
De övriga organen med myndighetsutövning har en verksamhet som främst går ut på
att fördela bidrag, stöd och stipendier. Exempelvis har Stiftelsen Framtidens kultur
uppdrag att använda sitt kapital till att dela ut stipendier inom kulturområdet och
Svenska rikskonserter ska bidra till bredd och variation i genom stöd till
musikevenemang.
6.7.2

Organ med annan verksamhet

Även av organ utan myndighetsutövning får majoriteten någon form av statliga
bidrag. Av dessa får 146 organ något som kan kategoriseras som organisationsstöd,
varav knappt 80 organ får verksamhetsbidrag via Statens kulturråds regleringsbrev. 97
Cirka hälften av organen får verksamhetsbidrag för regional musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. De övriga organen får
bidrag från olika anslag genom Statens kulturråds regleringsbrev, bland annat fria
F

95
www.kammarkollegiet.se .
96
Enligt uppgift från Kammarkollegiet finns det i dag totalt knappt 150 registrerade trossamfund.
97
H

H

I denna siffra ingår ej organ med myndighetsutövning som beskrivs i föregående stycke.
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teater- musik- och dansgrupper, allmän kulturverksamhet och viss teaterverksamhet.
Knappt hälften av organen som får organisationsstöd omfattas av särskilda
återrapporteringskrav.
Merparten av organen med övriga uppgifter får bidrag för sin verksamhet, varav
drygt hälften omfattas av särskilda återrapporteringskrav.
Övrig verksamhet som organen bedriver är museiverksamhet samt varu- och
tjänsteproduktion.

6.8

Miljödepartementet

Enligt ESV:s kartläggning finns det 15 organ inom Miljödepartementets område.
Därtill kommer verksamhet som bedrivs inom ramen för särskild reglering i 13 fall.
Departementet hade under 2007 ansvar för 40 myndigheter.
Diagram 16: Organ inom Miljödepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)

2

2
Föreningar
Bolag

3

Stiftelser

8

Organ med okänd
juridisk form

Majoriteten av organen bedriver myndighetsutövande verksamhet. Denna regleras
i författning.
Fem organ får medel från statliga anslag. Organen omfattas inte av
återrapporteringskrav.
Regeringen utser styrelsen för fem organ och revisor i två organ. Sju organ
omfattas av tillsyn. Ett organ har avtal med staten.
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Diagram 17: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Miljödepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
Avtal
Inflytande över styrelsen
Tillsyn
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Samtliga organ framgår av bilaga 9.
6.8.1

Organ inom Miljödepartementets ansvarsområde

Organ med särskild reglering
Det finns 13 organ under Miljödepartementet som omfattas av särskild reglering och
som består av flera enheter. Flera av dessa ägnar sig åt vattenreglering i olika former.
Bevattningssamfälligheter är samfälligheter för gemensamma vattentäkter. Vid
markavvattning ska markavvattningssamfälligheter bildas enligt lag. Vattenförbund
ägnar sig åt vattenvårdande verksamhet för enskilda. Då det gäller reglering av vatten
för kraftändamål finns det vattenregleringssamfälligheter. Förrättningsmän är
ytterligare ett exempel på ett organ med flera enheter. Förrättningsmän handlägger
förrättningar enligt lagen (1976:997) om vattenförbund.
En del organ i denna grupp har en kontrollerande funktion. Funktionskontrollant
av ventilationssystem, kvalitetsansvariga vid byggverksamhet, sakkunnig kontrollant
vid byggverksamhet och miljökontrollanter finns i denna grupp som samtliga regleras
genom lag eller förordning. Även auktoriserade bilskrotare kan räknas till denna
grupp. Deras verksamhet regleras i bilskrotningsförordningen (2007:186) och de ska
förutom själva skrotningen också utfärda intyg om denna.
Inom Miljödepartementets område finns ett antal grupper av organ som har
miljövårdande uppgifter. Dessa organ regleras enligt lag (2005:181) om
miljöinformation hos vissa enskilda organ. Enligt lagen anses dessa organ ha
myndighetsliknande uppdrag. Dessa är fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar
samt vattenförbund.
Slutligen finns naturvårdsvakter som ska utöva tillsyn och viltvårdsföreningar
som ska främja viltvården. Båda dessa regleras också genom lagar.
Knappt hälften av organen i denna grupp står under någon form av tillsyn.
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Bolag
Inom Miljödepartementets område finns åtta bolag. Deras uppdrag är mycket olika.
Swedsurvey AB ska till exempel sälja svenskt kunnande utomlands inom
lantmäteriområdet. AB Miljöstyrningsrådet är svenskt registreringsorgan enligt EU:s
miljöstyrnings- och revisionsförordning. AB Miljöstyrningsrådet är också ett
exempel av flera på ett bolag som har myndighetsutövning inom Miljödepartementet.
IVL Svenska Miljöinstitutet AB arbetar med att samfinansiera forskning och
utvecklingsverksamhet. Stockholm international water institute ska förmedla
kunskap och erfarenheter framförallt inom området integrerad vattenförvaltning.
Andra bolag ska säkra resurser och hantera störningar inom sitt ansvarsområde,
som till exempel Gasturbiner AB. Statens bostadsomvandling AB ska samverka med
Boverket om omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Sveriges Provningsoch forskningsinstitut Aktiebolag utför bland annat vissa tjänster inom mätteknik.
SwePol Link äger de svenska och internationella delarna av förbindelsen till Polen.
Föreningar och stiftelser
Organ inom övriga verksamheter är sparsamt förekommande. Det finns en ideell
förening, Finsk-svenska gränsälvskommissionen, med myndighetsutövning.
Föreningen handlägger frågor rörande byggande i vatten, vattenreglering, fiskefrågor
samt vattenföroreningsfrågor i Torne älvs vattenområde. Rovdjurscentret De 5 Stora
är en ekonomisk förening som får öronmärkt stöd för att informera om rovdjur. Det
finns tre statligt bildade stiftelser. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
delar ut stöd till forskning. MISTRA bildades år 1993. Stiftelsen Tyrestaskogen
bildades år 1993. Stiftelsens uppgift är att förvalta en nationalpark. Slutligen
Stockholms internationella miljöinstitut (SEI) som bildades år 1989. Stiftelsen är ett
internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar utveckling.
Övriga
Ytterligare organ finns inom Miljödepartementets ansvarsområde. ESV har inte
funnit uppgifter om i vilken juridisk form som två av dessa organ bedrivs. Swedish
Water House får särskilda medel för verksamhet inom vattenområdet. Stiftelsen för
institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) får medel för att finansiera
miljöteknikforskning. Staten utser delar av stiftelsens styrelse.

6.9

Näringsdepartementet

Kartläggningen visar 66 organ under Näringsdepartementet. Därtill kommer
verksamhet som utförs av vägtrafikombud, vägtransportledare, regionala
utvecklingsbolag, hamnskyddsorgan, industriella utvecklingscentra samt inom
statsstödda lokala och regionala resurscentra för kvinnor. År 2007 sorterade 27
myndigheter under departementet.

83

REDOVISNING AV ORGAN PER DEPARTEMENT

Diagram 18: Organ inom Näringsdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)
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Fjorton organ utför verksamhet som omfattar myndighetsutövning. Denna
regleras i författning. Den verksamhet som är vanligast är dock tjänste- och
varuproduktion.
Majoriteten organ är aktiebolag. I fallande ordning kommer sedan organ där den
juridiska formen är okänd, stiftelser och slutligen ett fåtal föreningar.
Tolv organ får medel från statliga anslag. Bortsett från helägda statliga bolag,
lämnar nio organ årsredovisning eller motsvarande och fem organ omfattas av
övriga återrapporteringskrav. Fyra organ har särskilda avtal med staten. Fyra
organ omfattas av tillsyn.
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Diagram 19: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Näringsdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
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Samtliga organ redovisas i bilaga 10.
6.9.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Det finns 14 organ vars verksamhet enligt ESV omfattar myndighetsutövning,
Samtliga regleras genom bestämmelser i lag eller förordning. De flesta organ är
statliga bolag och stiftelser som erbjuder olika former av stöd till företag och
näringsliv. Andra exempel är AB Svensk Bilprovning, AB Svensk Maskinprovning
och Inspecta AB som är besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574). I denna
grupp återfinns också regionala utvecklingsbolag som prövar frågor om stöd till
näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde samt hamnskyddsorgan som
ansvarar för upprättande och tillsyn av hamnskyddsplaner.
6.9.2

Organ med annan verksamhet

Bolag
De statliga aktiebolagen regleras liksom andra bolag i aktiebolagslagen. Om en
verksamhet som staten vill bedriva är konkurrensutsatt och det inte finns särskilda
skäl till insyn har regeringen uttalat att aktiebolagsformen bör övervägas för dessa
verksamheter. Under Näringsdepartementet sorterade år 2007 fyrtio statliga helägda
bolag samt statliga intressebolag där staten äger andelar. 98
De allra flesta av dessa bolag bedriver tjänste eller varuproduktion, men det finns
också flera vars uppgift är att förvalta statliga tillgångar. En del av bolagen har både
produktion och förvaltning inom sina verksamheter. Staten är ensam ägare i
majoriteten av bolagen som sorterar under Näringsdepartementet.
F

98

I kartläggningen ingår inte utlandsföretag. Därtill kommer ett antal bolag som varken är statligt helägda eller statliga
intressebolag.
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Övriga verksamhetsformer
Det finns ett antal stiftelser som har olika främjandeuppdrag inom
Näringsdepartementets område. Forum för småföretagsforskning svarar bl.a. för ett
pris gemensamt med NUTEK (FSF-NUTEK Award). Institutet för
kvalitetsutveckling (SIQ) har uppdrag som syftar till ökad konkurrenskraft. Stiftelsen
Svensk industridesign är en statlig stiftelse som stödjer design som del av industriell
utveckling.
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är en ideell förening
som får organisationsstöd för opinions- och folkbildning.
Inom denna grupp av organ återfinns också Ingenjörsvetenskapsakademin som är
en offentlig korporation och anstalt. Regeringen fastställer stadgarna för akademin.
Vägtrafikombud verkar för att transportresurserna används bäst ur totalförsvarets
perspektiv i krig. Vägtransportledare ger anvisningar för trafik i samband med långa,
breda och tunga vägtransporter som ska utföras med eskort.

6.10

Socialdepartementet

ESV:s kartläggning visar att 34 organ hör till Socialdepartementets område. Därtill
kommer verksamhet som hanteras inom ramen för bestämmelser om
samordningsförbund respektive auktoriserade adoptionsbyråer. Departementets
område omfattade 16 myndigheter år 2007.
Diagram 20: Organ inom Socialdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)

1 1

Föreningar
11

Bolag
Stiftelser

16

Organ med offentlig
anknytning
5

Organ med okänd
juridisk form

Verksamhet vid sex olika organ samt verksamhet som bedrivs inom ramen för
såväl auktoriserade adoptionssammanslutningar som samordningsförbund, innebär
myndighetsutövning. Knappt hälften av organen utför tjänste- och varuproduktion.
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Stiftelse och ideell förening är de verksamhetsformer som är vanligast
förekommande. Inom Socialdepartementets verksamhet administreras även ett antal
fonder, vilka omfattas av särskilda bestämmelser i författning.
Hälften av organen får särskilda medel. En majoritet av organen omfattas av
särskilda regler i författning. Fem organ lämnar årsredovisning eller motsvarande
till Regeringskansliet. Hjälpmedelsinstitutet lämnar även budgetunderlag. Åtta organ
har särskilt avtal eller motsvarande med staten. Regeringen har inflytande över
styrelsen i tio organ.
Diagram 21: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Socialdepartementets område (antal)
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Bestämmelser i författning
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Samtliga organ framgår av bilaga 11.
6.10.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Under Socialdepartementet finns sex organ som enligt ESV:s definition har någon
form av myndighetsutövande verksamhet. Därtill kommer auktoriserade
adoptionssammanslutningar samt samordningsförbund.
Tre organ prövar frågor om fördelning av hjälpmedel till organisationer och
personer med exempelvis funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet är en ideell förening
med två medlemmar, staten och Sveriges kommuner och landsting. Regeringen har
med stöd i lag (1998:739) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till
Hjälpmedelsinstitutet överlämnat att pröva frågor om fördelning av sådant bidrag och
annat stöd som gäller verksamhet med hjälpmedel för personer med funktionshinder.
Hjälpmedelsinstitutet får medel genom en anslagspost i Socialstyrelsens
regleringsbrev.
Enligt lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den
ideella föreningen Synskadades Riksförbund (SRF), får SRF pröva ansökningar om
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dispositionsrätt till ledarhund. För detta får SRF medel genom anslag i
Socialstyrelsens regleringsbrev. SRF står under Socialstyrelsens tillsyn avseende
verksamheten med ledarhundar.
Stiftelsen Rikstolktjänst får medel genom en anslagspost i Socialstyrelsens
regleringsbrev. Stiftelsen ska besluta om vilka intresseorganisationer som får del av
rikstolktjänsten och tillhandahåller även tolkservice för förtroendevalda i vissa
organisationer.
Vårdalstiftelsen (Stiftelsen för vård- och allergiforskning) bildades 1994 efter
beslut av Sveriges riksdag. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och
forskarutbildning, bland annat genom bidrag, med inriktning mot vårdområdet samt
mot allergier och annan överkänslighet. Verksamheten bedrivs i stiftelseform.
Patientförsäkringsföreningen (PFF) betalar ut ersättning till patienter som skadats
av oförsäkrade vårdgivare. Den skadeersättning som utbetalats krävs sedan tillbaka
från den oförsäkrade vårdgivaren. PFF administrerar och utser ledamot i
Patientskadenämnden. Regeringen fastställer stadgar för föreningen och
verksamheten regleras i patientskadelagen (1996:799) och i förordning (1996:992)
om Patientskadenämnden.
Sveriges dövas riksförbund är en ideell förening som får ersättning för att stärka
teckenspråkets ställning. Förbundet utser även en ledamot i en delegation vid
Rikstrafiken. Förbundet får medel genom Socialstyrelsens regleringsbrev.
Auktoriserade adoptionssammanslutningar har som uppdrag att förmedla
internationella adoptioner. De får bidrag genom regleringsbrevet för Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor. Organen regleras i lag (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling. Det finns för närvarande sju auktoriserade
adoptionssammanslutningar och de bedrivs som ideella föreningar eller stiftelser. 99
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har tillsynsansvar över
auktoriserade adoptionssammanslutningar.
Samordningsförbunden har som uppgift att samordna finansiella resurser inom
rehabiliteringsområdet. Den finansiella samordningen får bedrivas endast om
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett landsting och minst en kommun deltar.
Deras verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. År 2006 fanns 38 samordningsförbund. 100
F

F

F

6.10.2

Organ med annan verksamhet

Aktiebolag
Systembolaget AB innehar ensamrätten i Sverige till detaljhandel med spritdrycker,
vin och starköl. Verksamheten regleras i avtal med staten. Apoteket AB har genom ett
avtal med staten ensamrätt att driva detaljhandel med läkemedel. De båda bolagen
var 2007 helägda av svenska staten.
99
www.mia.eu (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor).
100
H
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Statskontoret 2008:7 Fyra år med FINSAM.
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Två aktiebolag bedriver verksamhet inom sjukvårdsområdet.
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB erbjuder medborgarna råd om vård på webb och
telefon. Organet ägs och finansieras av samtliga landsting/regioner, samt av statliga
så kallade Dagmarmedel. Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige
(IPULS) tillhandahåller platser till specialistkompetenskurser inom läkares
vidareutbildning. Ansökan prövas av IPULS som fördelar platserna till kurserna.
Organet får medel genom Socialstyrelsens regleringsbrev och regleras genom
förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning.
Vidare bedriver aktiebolaget Iris Hantverk verksamhet för synskadade
hantverkare. Aktiebolaget ägs av Synskadades stiftelse och får stöd för verksamheten
via Socialstyrelsens regleringsbrev.
Stiftelser
Fem stiftelser bedriver verksamhet utan myndighetsutövning inom
Socialdepartementets område. Vidarklinikens ändamål är att bedriva vård, utbildning
och forskning inom den antroposofiska medicinen. Verksamheten finansieras
huvudsakligen med landstingsmedel, men organet får även medel genom
Socialstyrelsens regleringsbrev.
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring inrättades
av bland annat staten 1978. 101 Styrelsen utses av WHO och regeringen.
Stiftelsen Mo gård äger Resurscenter Mo gård AB som i avtal med staten arbetar
med habilitering och rehabilitering av dövblinda personer och döva personer med
tilläggshandikapp.
Allmänna barnhuset är en stiftelse som arbetar med frågor som rör barn.
Barnhuset grundades 1633 och var från början ett hem för föräldralösa barn. Idag är
Barnhusets arbete att bland annat stödja forskning, anordna konferenser och ge ut
informationsskrifter i olika ämnen som rör barn.
Provinsialläkarstiftelsen är en stiftelse som bedriver fortbildningsaktiviteter för
personal inom primärvården. Regeringen har inflytande över stiftelsens styrelse.
F

F

Fonder
Inom socialdepartementets område finns flera fonder som regleras i lag (1998:1757)
om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet. Dessa fonder
omfattas av särskilda bestämmelser. De bedriver inte någon verksamhet. Gemensamt
för fonderna är att Försäkringskassan ska svara för att fondernas medel och
avkastningen används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för och
även svara för utbetalning av medel ur fonderna. Fonderna är Affärsverksfonden, Den
frivilliga pensionsförsäkringens fonder, Fiskarförsäkringsfonden,
Sjömanspensioneringsfonden. Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond, Theofil

101

Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.
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Anderssons 50-årsfond, Trafiklivräntefonden och Fonden för frivillig
yrkesskadeförsäkring. Under Socialdepartementet sorterar även Allmänna
arvsfonden, vilken regleras i lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
Ideella föreningar
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL), Föreningen Sveriges Dövblinda
och Neurologiskt handikappades riksförbund är intresseorganisationer som arbetar
med påverkan för medlemmarnas räkning. Dessa organ får medel genom
Socialstyrelsens regleringsbrev.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har till uppgift att
bedriva upplysning om verkningar av alkohol- och narkotikabruk. CAN har tecknat
ett avtal med staten där de områden som förbundet ska arbeta med specificeras.
Organet får öronmärkta medel genom Socialstyrelsens regleringsbrev och styrelsens
ordförande utses av regeringen.
Tre ideella föreningar har verksamheter riktade direkt till personer med
funktionshinder. Rekryteringsgruppen aktiv rehabilitering har som syfte att främja ett
aktivt och självständigt vardagsliv genom fysisk och mental träning. Föreningen får
ersättning för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med
ryggmärgsskada. Föreningen fruktträdet arbetar med dövblinda och deras intresse för
datorer. Ågrenska stiftelsen bedriver verksamheter för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning och får ersättning via Socialstyrelsens regleringsbrev för
riksverksamheten.
Övriga verksamhetsformer
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) bedriver forskning, undervisning
och uppdragsutbildning om folkhälsa. NHV:s styrelse tillsätts av och är ansvarig
inför Nordiska ministerrådet. SCB klassificerar NHV som en offentlig korporation
och anstalt.
De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen (se ovan)
upprätthåller och bekostar tillsammans en patientskadenämnd. Nämnden ska på
begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller
domstol yttra sig över ersättningsfall. Yttrandet är endast rådgivande och utgör en
rekommendation till försäkringsgivaren. Verksamheten regleras genom
patientskadelagen (1996:799) och förordning (1996:992) om patientskadenämnden.
Regeringen utser delar av nämnden.
Giftinformationscentralen (GIC) är en egen enhet inom Apoteket AB. GIC:s
huvuduppgift är att per telefon informera sjukvårdsinstanser och allmänhet om risker
och symtom vid olika typer av akut förgiftning, samt att ge råd om lämplig
behandling.
Centrum för tobaksprevention ger via en rikstäckande telefonlinje kostnadsfri
hjälp vid rök- och snusavvänjning. Centrum finns vid Stockholms läns landsting.
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6.11

Utbildningsdepartementet

Till Utbildningsdepartementet hör 83 organ som framkommit i kartläggningen samt
den verksamhet som bedrivs av studentkårer, studentnationer/föreningar,
riksinternatskolor samt folkhögskolor som bedriver utbildning som berättigar till
statligt studiemedel/studiestöd. Under departementet sorterade 67 myndigheter år
2007.
Diagram 22: Organ inom Utbildningsdepartementets område indelade enligt
verksamhetsform (antal)
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24
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Verksamhet med myndighetsutövande inslag bedrivs av 36 organ, huvudsakligen
utfärdande av examen inom ramen för bestämmelser i författning. Övrig verksamhet
som dominerar är annan utbildnings- och forskningsverksamhet.
Bland organ inom Utbildningsdepartementets område, får 20 organ medel från
statsanslag. Tolv organ lämnar årsredovisning eller motsvarande till
Utbildningsdepartementet. Nästan lika många (9) inkommer med budgetunderlag
eller motsvarande till departementet.
Regeringen har inflytande över styrelser för åtta organ. Högskolans gemensamma
regleringsbrev omfattar elva organ. Högskoleverket utövar tillsyn över 23 organ.
Regeringen utser revisor för tre organ.
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Diagram 23: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Utbildningsdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
Avtal
Inflytande över styrelsen
Tillsyn
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Samtliga organ framgår av bilaga 12.
6.11.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Den verksamhet av myndighetsutövande karaktär som bedrivs av organen inom
Utbildningsdepartementets område handlar huvudsakligen om utfärdande av
examensbevis inom högskolesektorn. Andra exempel är fördelning av
forskningsmedel eller validering av tidigare utbildning.
Högskoleverket utövar tillsyn över privata utbildningsanordnare.
Verksamhetsformen för dessa varierar. Det finns exempel på ideella föreningar,
bolag och stiftelser. För de äldre av dessa organ finns en tyngdpunkt på
vårdutbildningar och med särskild inriktning på psykiatri.
Högskolornas gemensamma regleringsbrev omfattar elva privata
utbildningsanordnare. Däribland finns Chalmers tekniska högskola och Högskolan i
Jönköping, vilka är de högskolor med privaträttslig form som inrättats av
statsmakterna. De bedriver utbildnings- och forskningsverksamhet såväl inom ramen
för stiftelse som för aktiebolag. Högskolorna har bland annat rätt att utfärda olika
examina inom högskoleområdet.
SISU Idrottsutbildarna som är idrottens studie- och utbildningsorganisation är ett
exempel på ett resursfördelande organ. Strategiska forskningsstiftelsen och Stiftelsen
för Kunskaps- och kompetensforskning är exempel på organ som inrättades för att
fördela forskningsmedel. Folkbildningsrådet fördelar bidrag till folkhögskolor och
bildningsförbund. Även Handelshögskolan och Musikaliska akademin har
myndighetsutövning att bevilja bidrag till enskilda studerande.
Enligt bestämmelser i förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och
studentföreningar vid universitet och högskolor måste den som studerar vid en
högskola vara medlem i studerandekår samt studerandenation eller motsvarande
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förening. Medlemskap i studerandekår och nation eller studentförening är alltså
tvingande. Dessa organisationers verksamhet ska enligt författningen ha till ändamål
att främja medlemmarnas studier. Studerandekårer får ta ut avgifter av de studerande
som är medlemmar. Sveriges förenade studentkårer organiserade 2008 sextio
studerandekårer 102 I Lund och Uppsala finns sammanlagt drygt 30
nationer/studentföreningar. 103
F

F

F

6.11.2

Organ med annan verksamhet

Organ med andra uppgifter bedriver så gott som uteslutande utbildnings- eller
forskningsverksamhet i någon form. En skillnad gentemot sådan
utbildningsverksamhet som omfattar myndighetsutövning, är att denna inte omfattar
bestämmelser om examen. Ideella föreningar och stiftelser är de privaträttsliga
former som ett tiotal organ med övrig verksamhet bedrivs inom. Ett större antal av de
organ som bedriver övrig verksamhet, har okänd verksamhetsform.
I studiestödsförordningen (2000:655) anges de utbildningsanordnare vars
utbildning berättigar till studiestöd eller studiehjälp. Förutom statliga och kommunala
utbildningsanordnare, omfattas ett trettiotal privata utbildningsanordnare. För privata
utbildningsanordnare, gäller att regeringen beslutar om huruvida utbildningen
berättigar till studiehjälp/stöd i det enskilda fallet. Vilka utbildningsanordnare som
omfattas av bestämmelserna anges i bilaga till förordningen.
Riksinternatskolors nationella utbildningsuppdrag godkänns av regeringen. Det
finns idag tre riksinternatskolor. Deras verksamhet regleras i skollagen (1985:110)
och förordning (1970:333) om riksinternatskolor.

6.12

Utrikesdepartementet

ESV:s kartläggning visar att 27 organ är knutna till departementets område. Därtill
kommer den verksamhet som bedrivs av handelskamrar. Under departementet
sorterade 11 myndigheter 2007.

102
www.sfs.se
103
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Diagram 24: Organ inom Utrikesdepartementets område indelat enligt
verksamhetsform (antal)
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Fem organ utför verksamhet som omfattar myndighetsutövning. Denna
verksamhet regleras i författning och i ett fall genom bestämmelser i särskilt avtal.
Sex organ får organisationsstöd. Annan verksamhet som förekommer kan
kategoriseras som främjande samt tjänsteproduktion.
Drygt hälften av organen får mede från anslag. Årsredovisning (eller
motsvarande) lämnas till regeringen av nio organ och ytterligare fem omfattas av
särskilda återrapporteringskrav. Två organ har avtal med staten. Åtta organ lämnar
budgetunderlag eller motsvarande till Utrikesdepartementet.
Regeringen har inflytande över styrelsen för elva organ. Regeringen utser revisor
i fem av organen. Inget organ omfattas av statlig tillsyn.
Diagram 25: Styrning, uppföljning och kontroll av organ inom
Utrikesdepartementets område (antal)
Statliga medel
Bestämmelser i författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
Annan återrapp
Avtal
Inflytande över styrelsen
Tillsyn
0

94

2

4

6

8

10

12

14

16

REDOVISNING AV ORGAN PER DEPARTEMENT

Samtliga organ framgår av bilaga 13.
6.12.1

Organ vars verksamhet omfattar myndighetsutövning

Inom Utrikesdepartementet finns sex organ vars verksamhet omfattar
myndighetsutövning. Därtill kommer den verksamhet som utförs av
handelskammare.
Aktiebolaget Svensk Exportkredit prövar frågor om statlig exportkredit.
Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och regleras i förordning (1981:665) om
exportkreditfinansiering med statligt stöd.
Sveriges Standardiseringsråd (SSR) är en ideell förening och har regeringens
uppdrag att utse de organisationer som har rätt att ge ut Svensk Standard. Föreningen
har medlemmar från både den privata och den offentliga sektorn. Rådet mottar och
fördelar statliga medel, men har ingen egen anställd personal. 104
Sveriges exportråd ska bidra till ökad export, främst för små och medelstora
företag, och i övrigt ge stöd till svenska företags internationella affärsutveckling
genom bland annat bidrag, information och konsultation. Sveriges exportråd fattar
beslut om handelssekreterares anställning och statliga bidrag till språkutbildning på
affärsspråk. Rådet är enligt SCB en offentlig korporation och anstalt. Styrelsen
tillsätts till lika delar av staten och näringslivet. Det statliga åtagandet redovisas
separat till Utrikesdepartementet.
Röda korset är en internationell ideell förening som får bidrag av
Utrikesdepartementet för verksamhet med efterforskning och familjeåterförening
under fredstid. Verksamheten regleras i avtal med Migrationsverket.
Finska staten förband sig att uppföra kulturcentret Hanaholmen i samband med att
Sveriges regering 1967 efterskänkte 100 miljoner kronor av Finlands krigsskuld.
Byggnaden invigdes för sitt ändamål 1975 och har som huvuduppgift att befrämja
kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 105 Kulturcentret delar även ut stipendier
och regleras i förordning (1987:778) om placering av fondmedel under
Kammarkollegiets förvaltning.
Föreningen Norden är en ideell förening som i enlighet med lag prövar frågor om
lärarutbyte mellan de nordiska länderna och frågor om statsbidrag till resor och
statliga stipendier inom föreningens ansvarsområde. Föreningen får
verksamhetsbidrag från staten.
Auktoriserade handelskamrar utses av en förening av näringsidkare inom ett visst
geografiskt ansvarsområde (handelskammarförening). Kammaren har till ändamål att
inom området främja handeln, industrin och det övriga näringslivet samt företräda
dess intressen i förhållande till det allmänna. Verksamheten regleras bland annat
genom lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar. Handelskamrar utfärdar
F

F

F
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Se även avsnitt om Arbetsmarknadsdepartementet, då SSR får medel även från anslag under
Arbetsmarknadsdepartementets område.
105 www.si.se .
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certifikat och andra intyg. År 2007 fanns enligt uppgifter i Statskalendern tolv
handelskamrar. 106
F

6.12.2

F

Organ med annan verksamhet

Aktiebolag
Två organ bedriver sin verksamhet i form av aktiebolag. VisitSweden är ett
kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra Sverige internationellt.
VisitSweden har två ägare, svenska staten via Näringsdepartementet och svensk
turistindustri. Staten utser hälften av styrelseledamöterna.
Swedfund är ett riskkapitalbolag som saminvesterar med strategiska partners inom
den privata sektorn i utvecklingsländer och Östeuropa. Bolaget är statlig ägt. Medlen
får användas efter beslut av regeringen.
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) är moderbolag i en koncern
innefattande fem dotterbolag. Svenska staten är ägare till samtliga aktier i SP.
Uppgiften är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet,
god miljö och en hållbar utveckling i samhället. För detta ändamål förvaras
mätteknisk utrustning och mätnormaler.
Ideella föreningar
Vidare finns sju organ som bedrivs som ideella föreningar och som inte har någon
myndighetsutövande uppgift.
Riksföreningen sverigekontakt är en ideell organisation vars verksamhet är inriktad
på att främja det svenska språket i världen. Svenska institutet ska samarbeta med
organet enligt instruktion i regleringsbrevet.
Utrikespolitiska institutet (UI), som drivs av den ideella föreningen
Utrikespolitiska samfundet, är ett partipolitiskt oberoende organ för information och
forskning om internationella politiska frågor. UI finansieras genom försäljning av
egna produkter, ett årligt statsanslag och särskilda forsknings- och projektbidrag.
Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige
och får bidrag för sin verksamhet. Svenska UNICEF-kommittén är en av UNICEF:s
så kallade nationalkommittéer. Nationalkommittéerna har till uppgift att samla in
pengar till UNICEF:s internationella verksamhet för barn. Föreningen får bidrag från
staten.
Stiftelsen Svenska institutet i Alexandria har till uppgift att främja ökade kontakter
mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i
Mellanösternregionen. Verksamheten regleras i särskild förordning. Stiftelsen
Svenska institutet i Rom har till uppgift att främja kännedom om antikens kultur i
Medelhavsområdet, vara organ för svensk humanistisk forskning m.m. samt främja
svensk konstnärlig verksamhet i Italien. Institutet får medel för särskilda utgifter för
106
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forskningsändamål. Båda organen bedrivs enligt SCB:s företagsregister som ideella
föreningar.
Standardiseringen i Sverige (SIS) är en ideell förening som har till uppgift att ta
fram och sprida standard inom olika områden.
Stiftelser
Under Utrikesdepartementet finns fem organ som bedrivs i stiftelseform. Dessa är
företrädesvis verksamma inom forskningsrelaterad verksamhet. Östekonomiska
institutet är ett institut som forskar, undervisar, informerar och analyserar
övergångsekonomierna i central- och östeuropa samt Ryssland och Kina. Institutet,
som har sin verksamhet vid Handelshögskolan i Stockholm, är en stiftelse som
bildades av bland annat staten 1989. Huvudfinansiering kommer i dag från
Utrikesdepartementet samt svenska banker och företag.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är ett oberoende
internationellt forskningsinstitut i form av en statligt bildad stiftelse som studerar
frågor om fred och konflikter med tonvikt på nedrustning och rustningsbegränsning.
Institutet bildades 1980 och finansieras huvudsakligen genom anslag. Stiftelsen finns
med i instruktionen till Regeringskansliet och regeringen utser dess styrelse.
Stiftelsen San Michele har grundats för att främja och fördjupa Sveriges kulturella
förbindelser med Italien samt för att stödja sådant vetenskapligt eller konstnärligt
arbete som kan bedrivas på Capri med San Michele som bas. San Michele upplåter
ett antal gästbostäder på Capri.
Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturer har till uppgift att koordinera
olika nationella initiativ inom Europa-Medelhavsregionen genom att förmedla
kontakter och tillhandahålla information om pågående projekt. Stiftelsen får bidrag
för sina lokaler.
Dag Hammarskjölds minnesfond är enligt Riksrevisionens definition en statligt
bildad stiftelse grundad 1961. 107 Syftet är att främja internationellt samarbete.
F

F

Offentliga korporationer och anstalter
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) grundades år 1919. IVA ska vara en
arena för kunskapsutbyte och premierar insatser inom naturvetenskap, teknik och
ekonomi.
Övriga organ
Avslutningsvis finns ett antal organ vars verksamhetsform inte har gått att finna hos
SCB. Sweden.se är en portalsida för Sverigeinformation. Dess uppgift är att ha
lättillgänglig information om Sverige på engelska och andra språk. Svenska institutet
ansvarar för de löpande kostnaderna för Sweden.se.

107

Riksrevisionen 2007:27 Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.
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Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte (Fulbrightkommissionen) delar ut
stipendier till svenska och amerikanska forskare m.fl. för vistelse i USA respektive
Sverige i enlighet med det så kallade Fulbright Exchange Program.
Stockholm International Water Institute (SIWI) med Swedish Water House får
verksamhetsbidrag för sin verksamhet. SIWI administrerar även Swedish Baltic sea
water award, för svenska statens räkning. De är del av Stockholm Vatten, ett bolag
som ägs av Stockholms kommun.
Nämnden för sverigefrämjande i utlandet är ett forum för samarbete kring
sverigefrämjande i utlandet. Nämnden har till uppgift att ge råd till regeringen om
inriktning och omfattning av sverigefrämjande insatser.

6.13

Sammanfattning

Kartläggningen visar att staten har använt sig av möjligheten av att överlåta
förvaltningsuppgifter åt privaträttsliga organ inom samtliga departementsområden. I
vilken utsträckning så har skett varierar dock. Flest organ finns enligt ESV:s
kartläggning inom ramen för Kulturdepartementets område. ESV har endast funnit
ett fåtal organ inom Justitiedepartementets verksamhet. Antalet organ vid respektive
departement, framgår av nedanstående diagram. Av diagrammet framgår även antal
myndigheter (år 2007) vid respektive departement. Figuren åskådliggör på så sätt
samtliga enheter som är relaterade till respektive departements område.
Diagram 26: Antal organ och antal myndigheter vid respektive departements
område
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De styrmedel som är vanligast förekommande är tilldelning av statliga medel samt
bestämmelser i författning. Även annan återrapportering används av flertalet
departement.
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Regeringen ställer regleringsbrev till ett fåtal organ och få organ omfattas av
bestämmelser om årsredovisning eller motsvarande.
Vad gäller exempelvis styrning genom offentlig tillsyn och inflytande genom
styrelse, är detta särskilt uttalat inom vissa departement. Även vad gäller krav på
återrapportering visar kartläggningen på skillnader mellan de olika departementen.
Diagram 27: Andel organ inom respektive departement som omfattas av
respektive styrmedel
Statliga medel
Bestämmelser i
författning
Eget RB
ÅR/motsv
BU/motsv
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Kommentar: Justitiedepartementet ingår inte i ovanstående tabell då departementets område endast omfattar ett fåtal
organ.
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7

Reflektioner med anledning av
kartläggningen

7.1

Olika regelverk

ESV konstaterade inledningsvis att förvaltningsmyndigheten är den grundläggande
verksamhetsformen för statlig verksamhet. Verksamhet som bedrivs i
myndighetsform omfattas vad gäller statens styrning, uppföljning och revision, av de
generella bestämmelser som finns i bland annat förvaltningslag, lag om statsbudget,
lag om revision av statlig verksamhet, myndighetsförordning, förordning om
årsredovisning och budgetunderlag m.m. 108
Verksamhet som bedrivs i myndighetsform omfattas även av regelverk som bland
annat reglerar den enskilde medborgarens rättssäkerhet och möjlighet till
besvärsprövning samt handläggning av ärenden och insyn i verksamheten.
För privaträttliga organisationsformer gäller andra regelverk för verksamheten. 109
Inte heller ingår privaträttsliga organ med statliga åtaganden i statsmakternas
generella styrning av den statliga verksamheten. Detta innebär att det krävs särskilda
former för hur sådan verksamhet ska hanteras bland annat i fråga om styrning,
uppföljning och revision.
När det gäller myndighetsutövande verksamhet som bedrivs i privat regi, måste
således särskilda regleringar skapas för att kompensera de offentligrättsliga regelverk
som bland annat avser den enskildes rättsäkerhet m.m. Ett exempel är
sekretesslagstiftningen. För att vidga offentlighetsprincipens tillämpningsområde till
privaträttsliga organ med offentliga uppgifter har sekretesslagen (1980:100)
kompletterats med en bestämmelse som innebär att rätten att ta del av allmänna
handlingar hos en myndighet i tillämpliga delar också ska gälla ett antal organ som
särskilt räknas upp i en bilaga till lagen.
Det kan finnas olika skäl till varför statsmakterna väljer att förlägga verksamhet
utanför myndighetsorganisationen. Att välja en privaträttslig form för ett statligt
åtagande kan sägas vara ett uttryck för att statsmakterna anser att skälen att välja en
privat verksamhetsform väger tyngre än behovet av att verksamheten omfattas av det
generella regelverket för statlig verksamhet.
F

F

F

7.2

Motiv för att bedriva statlig verksamhet i
privaträttslig form

Regeringsformen ger statsmakterna stora möjligheter att skapa en flexibel
förvaltningsorganisation genom att använda såväl myndighetsform som
108

Förvaltningslag (1986:223) , lag (1996:1059) om statsbudget, lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet
m.m., myndighetsförordning (2007:515), förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Aktiebolagslagen (2005:551), stiftelselagen (1994:1220), årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslag
(1999:1078) m. fl.
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privaträttsliga verksamhetsformer. Till detta kommer naturligtvis möjligheten att
skapa särskilda förutsättningar för ytterligare verksamhetsformer.
Kartläggningen visar exempel på när statsmakterna funnit det motiverat att låta en
statlig uppgift utföras i en privaträttslig verksamhetsform. Det finns exempel på
verksamhet där staten själv är part (som ägare, instiftare eller grundare till organet),
liksom exempel där staten valt att samarbeta med helt fristående organ.
Att bedriva statlig verksamhet i privaträttslig form har bland annat varit aktuellt
när staten och en annan part engagerar sig i verksamheten och gemensamt bidrar till
finansieringen. 110 Det finns också flera exempel på samarbete med Sveriges
kommuner och landsting där parterna hanterar gemensamma frågor inom ramen för
ideell förening. 111
Statsmakterna har uttryckt att konkurrensutsatt verksamhet inte anses lämplig att
bedrivas i myndighetsform. 112 Det finns en rad exempel på hur sådan verksamhet
bedrivs i bolagsform. 113
Statsmakterna har också valt att samverka med privaträttsliga organ inom olika
områden för att bland annat tillgodogöra sig den kompetens och legitimitet som ett
enskilt organ har inom en viss sektor. 114
Inom främst miljöområdet har statsmakterna skapat särskilda bestämmelser som
innebär att privaträttsliga organ ska bildas givet vissa förutsättningar. Dessa organ
ska utföra särskilda åtaganden bland annat för statens räkning. 115
F
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F
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7.3

Statlig verksamhet som bedrivs i privaträttslig form

Vilken verksamhet bedrivs av privaträttsliga organ?
ESV:s kartläggning är inte någon utvärdering av statlig verksamhet som bedrivs i
privaträttslig form. Det är därför inte möjligt för ESV att uttala sig om vilken statlig
verksamhet som lämpar sig respektive inte lämpar sig för att bedrivas i privat regi.
Kartläggningen visar dock exempel på i vilka fall statsmakterna har använt sig av
möjligheten att överlåta uppgifter åt privaträttsliga organ. ESV har inte kunnat
urskilja någon entydig praxis vid valet av verksamhetsform, utan omständigheter i
det enskilda fallet torde i många fall varit avgörande. En jämförelse mellan
departementen visar att det visserligen finns skillnader mellan olika politikområden
hur denna möjlighet har utnyttjats, men gemensamt är att staten inom samtliga
områden på något sätt har använt sig av icke-myndigheter för den statliga
verksamheten. Omfattningen av detta är dock varierande – mest uttalat är det inom

110

Prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, s. 35. Ett exempel på ett sådant organ
är Sveriges exportråd.
Samarbete i gemensamma ideella föreningar till exempel Hjälpmedelsinstitutet, Rådet för kommunal redovisning
och Rådet för främjande av kommunala analyser.
112
Prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, s. 35.
113
De statliga helägda bolagen, intressebolagen samt bolag som har avtal med staten för att bedriva viss
verksamhet.
114
Det finns en rad exempel på sådana organ där Sveriges Riksidrottsförbund och Synskadades riksförbund är två.
115
Några exempel är fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund.
111
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Kulturdepartementet, medan Justitiedepartementet är det område där ESV endast
funnit ett fåtal exempel av statlig verksamhet som bedrivs i privaträttslig form.
Det finns exempel på när statsmakterna bildat privaträttsliga organ för särskilda
ändamål. Många statliga bolag är naturligtvis sådana exempel. Ideella föreningar och
stiftelser är andra exempel.
Det finns också exempel på att statsmakterna överlåtit åtaganden åt organ som är
helt fristående från staten. Arbetslöshetskassorna är ett sådant exempel. Kassornas
verksamhet var ursprungligen ett privat initiativ som senare kom att omfattas av
statlig reglering och också hantera uppgifter av myndighetsutövande karaktär. Inom
Utbildningsdepartementets område har en författningsstruktur skapats i syfte att
inlemma sådan utbildning som bedrivs av privaträttsliga organ i det nationella
högskolesystemet. Inom Försvarsdepartementet har frivilligorganisationer med
särskild kompetens fått en roll inom totalförsvaret.
Vad gäller frågan om vilken typ av verksamhet som lämpar sig för vilken
privaträttslig form kan ESV konstatera att ideella föreningar i högre grad än bolag
och stiftelser utför verksamhet som omfattar myndighetsutövning. Även stiftelserna
har verksamhet som omfattar myndighetsutövning, men bedriver också utbildningsoch forskningsverksamhet. Bolagen utför till stor del verksamhet som kan
kategoriseras som tjänste- och varuproduktion.
Styrning, kontroll och uppföljning
Kartläggningen visar att statsmakterna för den löpande styrningen av organen bland
annat använder tilldelning av finansiella medel, återrapporteringskrav, utformning av
regler i författning och statligt inflytande genom styrelse. För de organ där staten är
part, tillkommer även styrning genom grundläggande dokument.
Ideella föreningar får i högre grad än stiftelser och bolag särskilda medel från
staten. Det är också vanligare att medel till ideella föreningar är förenade med
återrapporteringskrav, jämfört med medel som tillfaller stiftelser. Samtidigt har ESV
funnit att fler stiftelser inkommer med årsredovisning eller motsvarande till
Regeringskansliet, i jämförelse med ideella föreningar. Det är också vanligare att
staten har inflytande över styrelser för bolag och stiftelser, i jämförelse med ideella
föreningar.
ESV har i ett antal fall inte kunnat fastställa vilken juridisk form verksamheten
bedrivs inom. Om oklarheter finns om vilket generellt regelverk som organet har att
följa torde det vara svårt att kunna utöva en effektiv styrning och kontroll av det
statliga åtagandet.
Hantering av statliga medel
ESV har kartlagt i vilken omfattning statliga medel anslås till organ av de slag som
ingår i kartläggningen. Detta har använts som en av flera indikatorer på statens
styrning över organen. Av kartläggningen framgår att i storleksordningen
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13 miljarder kronor hanterades av de organ som ingår i ESV:s kartläggning under
budgetåret 2007. 116 ESV vill dock påtala att det inom ramen för kartläggningen inte
alltid varit möjligt att särskilja mellan medel som är specifikt riktade till särskilda
organ och medel som organ har fått att fördela vidare till andra. Vidare finns en rad
exempel på anslag där statsmakterna särskilt anger att en del av anslaget ska tillfalla
ett särskilt organ, dock inte hur mycket. ESV kan därmed konstatera att
transparensen om det statliga åtagandet kan bli lidande om verksamheten bedrivs
utanför myndighetsformen.
ESV anser att för att få en heltäckande bild över exakt hur mycket statliga medel
som anslås till särskilda organ behöver detta studeras särskilt. Kartläggningen visar
dock att statliga medel i relativt betydande omfattning hanteras av privaträttsliga
organ.
F

7.4

F

Avslutande reflektioner och rekommendationer

Mot bakgrund av den kartläggning som ESV gjort för regeringens räkning vill ESV
lyfta fram några reflektioner och rekommendationer inför överväganden av fortsatt
styrning, uppföljning och kontroll av privaträttsliga organ med statligt åtagande.
ESV anser att frågor om den enskildes rättsäkerhet, möjlighet till besvärsrätt,
insyn m.m., utgör en viktig del av diskussionen om det offentligrättsliga regelverkets
tillämplighet för statlig verksamhet som bedrivs i privat regi.
Allmänna reflektioner:
− Statsmakterna har funnit många skäl att använda sig av möjligheten att överlåta
förvaltningsuppgift till privaträttsliga organ. I överväganden om i vilken form
statens verksamhet ska bedrivas bör frågor om vilket behov staten har av
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ingå. Därtill kommer
överväganden om i vilka former omprövande av det statliga åtagandet ska ske
för verksamhet som bedrivs av privaträttsliga organ.
− ESV anser att formerna för statens styrning, kontroll och uppföljning alltid
måste beaktas ur aspekten kostnadseffektivitet för såväl staten som det enskilda
organet. Ställningstaganden måste också beakta vilka regler som generellt gäller
för den verksamhetsform det aktuella organet bedrivs inom.
− Regeringen bör överväga att göra en översyn av bilagan till den så kallade
departementsförordningen (1996:1515) som innehåller de myndigheter och
organ som sorterar under respektive departement. En sådan översyn bör utgå
116

I denna summa ingår inte de medel som hanteras av a-kassor (med undantag för Alfa-kassan) eftersom de
transfererar medel från ett anslag som AMS disponerar. Medel som hanteras av Sveriges Riksidrottsförbund ingår inte
heller eftersom förbundet erhåller medel från Svenska Spel.
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från ESV:s kartläggning och syftet med översynen skulle vara att skapa ökad
enhetlighet i fråga om vilka privaträttsliga organ med statliga åtaganden som bör
ingå i bilagan.
Där staten är part som medlem, ägare eller instiftare (ideella föreningar, aktiebolag,
stiftelser):
− För statens samverkan med annan part i ideella föreningar och aktiebolag finns
idag särskilda riktlinjer. ESV har inte gjort någon uppföljning eller utvärdering
av dessa riktlinjer, men har inte inom ramen för kartläggningen funnit några
indikationer på att dessa bör ändras. Riktlinjerna bör fortsatt följas.
− Regeringen bör överväga att formulera liknande riktlinjer i syfte att åstadkomma
en enhetlig hantering av statligt bildade stiftelser.
Där åtagande överlåts till från staten fristående organ:
− ESV har inte funnit några generella riktlinjer avseende styrning, kontroll och
uppföljning av sådan verksamhet som åläggs ett privaträttsligt organ som är
fristående från staten. Enligt vad ESV erfar, formas dessa utifrån respektive
situation. ESV anser att det är viktigt att formulera generella principer för hur
styrning, kontroll och uppföljning bör utformas för sådana organ. I sådana
principer bör man bland annat ta hänsyn till vilka regler som generellt gäller för
den juridiska form som ett aktuellt organ har. Generella principer skulle
underlätta en verksamhetsanpassning av utformandet av statens styrning,
uppföljning och kontroll av de statliga åtaganden som åläggs privaträttsliga
organ. Principerna bör även omfatta verksamhetsformer som består av flera
enheter och för vilka särskilt regelverk tillskapas (exempelvis
samordningsförbund, vissa samfälligheter, viss verksamhet som utövas av
enskild m.m.).
− I de fall där staten är bidragsgivare kan, enligt Regeringskansliets riktlinjer, den
bidragsfinansierade verksamheten styras i resultattermer på samma sätt som
verksamhet som bedrivs av en myndighet. Vidare bör en myndighet inom
aktuellt sakområde väljas för att betala ut bidraget. ESV:s kartläggning visar
flera exempel på avsteg från dessa principer. ESV anser, i likhet med nuvarande
riktlinjer, att i de fall statsmakterna fattar beslut om att ett utpekat privaträttsligt
organ ska erhålla statliga bidrag, bör regeringen även uppdra åt lämplig
myndighet att utforma villkor och bestämmelser för användning och
återrapportering av hur medlen använts. Denna myndighet bör även ansvara för
uppföljning och kontroll av hur medlen använts.
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Alfabetiskt register
Alfabetiskt register över organ som ingår i kartläggningen, samt hänvisning till
det/de departement organen redovisas under.
Auktoriserade
A
adoptionssammanslutningar (S)
AB Bostadsgaranti (N)
AB Casino Cosmopol (Fi)
B
AB Göta kanalbolag (N)
Baltic Art Center på Gotland (K)
AB Swedcarrier (N)
Barents Litteraturcentrum (K)
AB Svensk Bilprovning (N)
Beckmans skola (U)
AB Svenska Miljöstyrningsrådet (M)
Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa
AB Svenska Spel (Fi)
(A)
AB Terminologicentrum (TNC) (N)
Beteendeterapeutiska föreningen i
AB Trav och Galopp (Fi)
Uppsala (U)
A-banan projekt AB (N)
Bevattningssamfälligheter (M)
Affärsverksfonden (S)
BF Scandinavian Aviation Academy
Akademien för de fria konsterna (K)
AB (U)
Akademikernas erkända
Bibeltrogna vänner (K)
arbetslöshetskassa (A)
Bildkonst upphovsrätt i Sverige (K)
Akademiska hus AB (N)
Bilskrotare, auktoriserade (M)
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Bitillsynsmän (Jo)
(UD)
Blekinge museum (K)
Alfa-kassan (A)
Bohusläns föreningsarkiv (K)
Allmänna Arvsfonden (S)
Bohusläns museum (K)
Allmänna barnhuset (S)
Bokbranschens finansieringsinstitut
ALMI Företagspartner AB (N)
AB (K)
Anglikanska kyrkan i Sverige (K)
Borås Stadsteater (K)
Anna Lindh-stiftelse för dialog mellan
Botaniska trädgården, Göteborg (U)
kulturer (UD)
Botniabanan AB (N)
Ansvarsmuseerna (K)
Bygdegårdarnas riksförbund (IJ, K)
Apoteket AB (S)
Byggnadsarbetarnas
Arbetslivsmuseer (K)
arbetslöshetskassa (A)
Arbetslivsresurs AR AB (A, N)
Byteatern (Kalmar läns teater) (K)
Arbetslöshetskassan för service och
kommunikation (A)
C
Arbetslöshetskassan SeA (A)
Camerata Nordica (kammarorkester)
Arkiv Gävleborg (K)
(K)
Arkiv Västmanland (K)
Center för Cognitiv Psykoterapi och
Auditörsorganisationen (Fö)
Utbildning i Göteborg AB (U)
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Centerkvinnorna Riksorganisationen
(IJ)
Centralförbundet Folk och försvar
(Fö)
Centralförbundet för Alkohol- och
Narkotikaupplysning (CAN) (S)
Centrum för Internationellt
ungdomsutbyte (IJ)
Centrum mot rasism (IJ)
Centrumbildningar (K)
Chalmers AB (U)
Cirkus Cirkör (K)
Civitas Holding AB (N)
D
Dag Hammarskjölds minnesfond
(UD)
Dalarnas folkrörelsearkiv (K)
Dalarnas museum (K)
Dalasimfoniettan (K)
Dalhalla (K)
Dansallians (K)
Danska kyrkan i Sverige (K)
Dansnät Sverige (K)
Den frivilliga pensionsförsäkringens
fonder (S)
Dialogprojektet Bygga, bo och
förvalta för framtiden (N)
Dramaten (K)
Drottningholms slottsteater/Stiftelsen
Drottningholms teatermuseum (K)
E
Elektrikernas arbetslöshetskassa (A)
En bok för alla AB (K)
Entry Point North AB (U)
Eric Sahlström-institutet (K)
Ericastiftelsen (U)
Ersta Sköndal (U)
Estniska-evangelisk-lutherska kyrkan
i Sverige (K)

Evangeliska Fosterlands stiftelsen (K,
U)
Evangeliska Frikyrkan (K, U)
Expertkommittén för översättning av
finskspråkig facklitteratur till svenska
(K)
F
Farmacitjänstemännens
arbetslöshetskassa (A)
Fasta medlare i arbetstvister (A)
Fastighetsanställdas
arbetslöshetskassa (A)
Film i Dalarna (K)
Film i Gävleborg (K)
Film i Halland (K)
Film i Jönköpings län (K)
Film i Skåne (K)
Film i Stockholm (K)
Film i Sörmland (K)
Film i Uppland (K)
Film i Värmland (K)
Film i Väst (K)
Film i Västerbotten (K)
Film i Västernorrland (K)
Film i Västmanland (K)
Film i Örebro län (K)
Film på Gotland (K)
Filmarkivet i Grängesberg (K)
Filmpool Jämtland (K)
Filmpool Nord (K)
Finans- och försäkringsbranschens
arbetslöshetskassa (A)
Finsk-svenska
gränsälvskommissionen (M)
Finsk-Svenska utbildningsrådet (U)
Fiskarförsäkringsfonden (S)
Fiskevårdsföreningar (M)
Fjellstedtska skolan (U)
Flygteoriskolan i Barkarby AB (U)
Flygvapenfrivilligas riksförbund (Fö)
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Folkbildningsförbundet (K, U)
Folkbildningsrådet (U)
Folkets Hus och Parker (IJ, K)
Folkhögskola (U)
Folkoperan AB (K)
Folkrörelsearkivet Blekinge (K)
Folkrörelsearkivet för Uppsala län (K)
Folkrörelsearkivet i Västerbotten (K)
Folkrörelsearkivet Västernorrland (K)
Folkrörelsernas arkiv för Värmland
(K)
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten (K)
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län (K)
Folkrörelsernas konstfrämjande (K)
Folkteatern i Göteborg ek för. (K)
Fonden för frivillig
yrkesskadeförsäkring (S)
Forum för småföretagsforskning
(FSF) (N)
Fotosekretariatet (K)
Fritidsodlingens Riksorganisation (Jo)
Fritzes (Fi)
Frivilliga automobilkårernas
riksförbund (Fö)
Frivilliga flygkåren (Fö)
Frivilliga försvarsorganisationernas
samarbetskommitté (Fö)
Frivilliga motorcykelkårernas
riksförbund (Fö)
Frivilliga radioorganisationen (Fö)
Frivilliga skytterörelsen (Fö)
Frälsningsarmén (K)
Frökontrollen Mellansverige AB (Jo)
Funktionskontrollant (M)
Förbundet Mot Läs- och
Skrivsvårigheter (U)
Förbundet S:t Lukas
utbildningsinstitut (U)
Föreningen Armé-, marin- och
flygfilm (K)
Föreningen Fruktträdet (S)
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Föreningen för Rättvisemärkt i
Sverige (Jo)
Föreningen Norden (U, UD)
Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv
Rehabilitering (S)
Föreningen Svensk Form (K)
Föreningen svenska tecknare (K)
Föreningen Sveriges Dövblinda (S)
Föreningsarkiven i Stockholms län
(K)
Föreningsarkivet i Jämtlands län (K)
Föreningsarkivet i Sörmland (K)
Förrättningsmän (M)
Försvarets civila idrottsförbund (Fö)
Försvarets personaltjänstförbund (Fö)
Försvarshistoriskt museum i Boden
(K)
Försäkringsförbundets nämnd för
rättsskyddsfrågor (IJ)
Förvaltningsaktiebolaget Stattum (N)
G
Gammelkroppa skogsskola (Jo)
Gasturbiner AB (M)
Grafiska arbetarnas arbetslöshetskassa
(A)
Green Cargo AB (N)
Grundskolan Haparanda (U)
Gävle symfoniorkester (K)
Göteborgs konsert AB (K)
Göteborgs museer (K)
Göteborgs Psykoterapi Institut (U)
Göteborgs Stadsteater AB (K)
Göteborgsoperan AB (K)
H
Hallands Arkivförbund (K)
Hallands länsmuseer (K)
Halmstad och Varberg (museer) (K)
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa
(A)
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Hamnsskyddsorgan (N)
Hanaholmens kulturcentrum (K)
Handelsanställdas arbetslöshetskassa
(A)
Handelshögskolan (U)
Handelskammare (UD)
Handikappförbundens samarbetsorgan
(IJ)
Helsingborgs Nya Konserthus AB (K)
Helsingborgs Stadsteater AB (K)
Hjälpmedelsinstitutet (S)
Hotell- och Restauranganställdas
arbetslöshetskassa (A)
Häggmark Psykoterapi och konsult
AB (U)

IVL Svenska Miljöinstitutet AB (M)

I
IF Metalls arbetslöshetskassa (A)
IMEGO AB (U)
Industriella utvecklingscentra (IUC)
(N)
Informationstekniska
Standardiseringen (ITS) (A)
Ingenjörsvetenskapsakademien (N)
Inlandsbanan AB (N)
Innovationsbron AB (N)
Insatsingenjörernas riksförbund (Fö)
Inspecta Sweden AB (N)
Institutet för framtidsstudier (U)
Institutet för jordbruks- och
miljöteknik (JTI) (Jo)
Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)
(N)
Institutet för professionell utveckling
av läkare i Sverige (IPULS) (S)
Internationella Vadstenaakademien
(K)
IRECO Holding AB (N)
Iris Hantverk Aktiebolag (S)
Islamiska samarbetsrådet (K)
Isländska kyrkan i Sverige (K)

K
Kalmar konstmuseum (K)
Kalmar läns Arkivförbund (K)
Kalmar läns museum (K)
Kammarorkestern Musica Vitae AB
(K)
Kasernen Fastighets AB (N)
Kommunalarbetarnas
arbetslöshetskassa (A)
Kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken för Västerås
Sinfonietta (K)
Konsumenternas bank- och finansbyrå
(Fi, Jo, IJ)
Konsumenternas elrådgivningsbyrå
(IJ, Jo)
Konsumenternas försäkringsbyrå (Fi.
IJ, Jo)
Konsumenternas tele- och
Internetbyrå (Jo, N, IJ)
Korteboskolan (K, U)
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
(IJ)
Kristofferskolan (U)
Kronbergsarkivet (K)

J
Jakttillsynsmän (Jo)
Jernhuset AB (N)
Johannelunds teologiska högskola (K,
U)
Jordfonden (Jo)
Journalisternas arbetslöshetskassa (A)
Judiska centralrådet (K)
Julita gård (K)
Jämtlands läns museum (K)
Jönköpings läns folkrörelsearkiv (K)
Jönköpings läns museum (K)
Jönköpings Sinfonietta (K)
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Kulturen i Lund (K)
Kulturfonden för Sverige och Finland
(UD)
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i
Lund (U)
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för
svensk folkkultur (U)
Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund (U)
Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Uppsala (U)
Kungl. och Hvitfeldtska
stipendieinrättningen (U)
Kungl. Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skandinaviens
historia (U)
Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien (Jo)
Kungl. Skytteanska samfundet (U)
Kungl. Vetenskaps- och
Vitterhetssamhället i Göteborg (U)
Kungl. Vetenskapsakademin (U)
Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala
(U)
Kungl. Vetenskapssocieteten i
Uppsala (U)
Kungliga Djurgårdsförvaltningen (Fi)
Kungliga hov- och slottsstaten (Fi)
Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien (UD)
Kungliga krigsvetenskapsakademien
(Fö)
Kungliga Operan AB (K)
Kungliga Svenska Aeroklubben (Fö)
Kungliga Örlogmannasällskapet (Fö)
Kvalitetsansvarig (vid
byggverksamhet) (M)
Kåpan pensioner (Fi)
L
Landshypotek AB (Fi)
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Landsorganisationen, LO (A)
Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (IJ)
Lantbrukarnas Riksförbund (Jo)
Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd
(Jo)
Ledarnas arbetslöshetskassa (A)
Lernia AB (A, N)
Lettiska-evangelisk-lutherska kyrkan i
Sverige (K)
LFV Holding AB (N)
Liberala kvinnor (IJ)
Livsmedelsarbetarnas
arbetslöshetskassa (A)
Lokala och regionala resurscentra för
kvinnor (N)
Luossavaara-Kiirunavaara AB LKAB
(N)
Längmanska kulturfonden (U)
Länsbiblioteket Skåne (K)
Länsmuseet Gävleborg (K)
Länsmuseet på Gotland (K)
Länsmuseet Västernorrland (K)
Länsteatern Jämtland-Härjedalen (K)
Länsteatern på Gotland (K)
Lärarnas arbetslöshetskassa (A)
M
Malmö Dramatiska teater AB (K)
Malmö museer (K)
Malmö Opera och Musikteater AB
(K)
Malmö Symfoniorkester AB (K)
Marionetteatern (U)
Markavvattningssamfälligheter (M)
Metodistkyrkan i Sverige (K)
Metodistkyrkans Nordiska Teologiska
seminarium (K, U)
Miljökontrollanter (M)
Miljöpartiet de gröna (IJ)
Min Pension i Sverige AB (Fi)
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Missionsskolan Götabro (U)
Moderata samlingspartiet (IJ)
Musikaliska Akademien (K, U)
Musikernas arbetslöshetskassa (A)
Målarnas arbetslöshetskassa (A)
N
Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande (NTF)
(N)
Nationella Stiftelsen för
Hästhållningens
Främjande/Hästnäringens nationella
stiftelse (Jo)
Naturhistoriska museet i Göteborg (K)
Naturvårdsvakt (M)
Neurologiskt handikappades
riksförbund (S)
Nobelmuseet (K, U)
Nobelstiftelsen (U)
Nordea (N)
Nordisk folkhögskola i Genève (K)
Nordiska Akvarellmuseet (K)
Nordiska Genbanken (Jo)
Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap (S)
Nordiska kulturfonden (K)
Nordiska skattevetenskapliga
forskningsrådet (Fi)
Norrbottens Kammarorkester (K)
Norrbottens museum (K)
Norrdans (K)
Norrköpings Symfoniorkester (K)
Norrland Center AB (N)
Norska kyrkan i Sverige (K)
Notarius Publicus (Fi)
Nämndeman (Jo)
Nämnden för svenskt-amerikanskt
forskarutbyte
(Fullbrightkommissionen) (UD)

Nämnden för Sverigefrämjande i
utlandet NSU (UD)
O
Offentliga sektorns särskilda nämnd
(Fi)
Oktoberteatern (K)
OMX (N)
Orionteatern (K)
Ortodoxa och österländska kyrkors
ekumeniska råd (K)
Otterhällans Institut (U)
P
Pappersindustriarbetarnas
arbetslöshetskassa (A)
Patientförsäkringföreningen (S)
Patientskadenämnd (S)
Personförsäkringsnämnden (IJ)
Pingströrelsen (K)
Posten AB (publ) (N)
Programrådet för fordonsteknisk
forskning (N)
Prosten Siwertsons avlidna systers
donation Kungälv skola (U)
Provinsialläkarstiftelsen (S)
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
(U)
R
Radiotjänst i Kiruna AB (K)
Reaktor Sydost (K)
Regionala utvecklingsbolag (N)
Regionmuseet i Skåne/Regionmuséet i
Kristianstad (K)
Regionmuseum Västra Götaland (K)
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
(K)
Riksdagspartierna (Ju)
Riksförbundet för sexuellt
likaberättigade (RFSL) (S)
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Riksförbundet Sveriges lottakårer (Fö)
Riksföreningen Sverigekontakt (UD)
Riksföreningen Våra gårdar (K, IJ)
Rikshemvärnsrådet (Fö)
Riksidrottsförbundet (K)
Riksinternatskola (U)
Riksskådebanan (K)
Riksteatern (K)
Romersk-katolska kyrkan i Sverige
(K)
Rovdjurscentret De 5 Stora (M)
Rådet för främjande av kommunala
analyser (Fi)
Rådet för kommunal redovisning (Fi)
Röda korsets ungdomsförbund som
huvudman för Quick response (IJ)
Röhsska museet (K)
S
Sakkunnig kontrollant (vid
byggverksamhet) (M)
Samarbetskommittén vid
Arbetsgivarverket (Fi)
Samarbetsrådet vid Arbetsgivarverket
(Fi)
Samebyar (Fi, Jo)
Samernas utbildningscentrum,
Jokkmokk (U)
Samhall AB (A, N)
Sámi Theáter (K)
Samlingslokalorganisationernas
samarbetskommitté (K)
Samordningsförbund (S)
SAS AB (N)
Sekretariat för forskning och
utveckling i Öresundsregionen (U)
SIFS arbetslöshetskassa (A)
Sigtuna Humanistiska Läroverk (U)
SIS Miljömärkning AB (IJ)
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SIS-Standardiseringen i
Sverige/Swedish standard institute
(UD)
SISU, idrottsutbildare (U)
SJ AB (N)
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (S)
Sjundedags-Adventistsamfundet (K)
Sjömanspensioneringsfonden (S)
Sjövärnskårernas riksförbund (Fö)
Skandinaviska Naprapathögskolan AB
(U)
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv (K)
Skogs- och lantbruktjänstemännens
arbetslöshetskassa (A)
Skogs- och Träfackets
arbetslöshetskassa (A)
SKTF:s Arbetslöshetskassa (A)
Skyddsombud (A)
Skånes arkivförbund (K)
Skånes Dansteater AB (K)
Småföretagarnas arbetslöshetskassa
(A)
Smålands museum (K)
Smålands Musik och teater (K)
Sophiahemmet (U)
SOS Alarm Sverige AB (Fö, N)
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB (N)
Specialfastigheter Sverige AB (N)
ST:s arbetslöshetskassa (A)
Statens bostadsomvandling AB (Fi,
M)
Statens väg- och baninvest (N)
Statliga gruvfältet i Adak (N)
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek (K)
Stiftelsen Arbetets museum (K)
Stiftelsen Àttje, Svenskt fjäll- och
samemuseum (K)
Stiftelsen Biodynamiska
forskningsinstitutet (Jo)
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Stiftelsen Carl och Olga Milles
Lidingöhem (K)
Stiftelsen Dansens hus (K)
Stiftelsen Dansmuseifonden för
Dansmuseet (K)
Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum (K)
Stiftelsen Filmform (K)
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg (K)
Stiftelsen Framtidens kultur (K)
Stiftelsen för Institutet för vatten- och
luftvårdsforskning (SIVL) (M)
Stiftelsen för Kunskaps- och
kompetensutveckling (U)
Stiftelsen för Lättläst
nyhetsinformation (K, U)
Stiftelsen för Miljöstrategisk
forskning (Mistra) (M)
Stiftelsen för Strategisk forskning (U)
Stiftelsen för vård och
allergiforskning (S)
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (K)
Stiftelsen Gammelkroppa (U)
Stiftelsen Gällöfsta
utbildningscentrum (Fö)
Stiftelsen Göteborgsmusiken (K)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (U)
Stiftelsen Industrifonden (N)
Stiftelsen Judiska museet (K)
Stiftelsen Lantbruksforskning (Jo)
Stiftelsen Längmanska kulturfondens
nämnd (K)
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna (K)
Stiftelsen Länsteatern i Örebro (K)
Stiftelsen Mo Gård (S)
Stiftelsen Musik i Skåne (K)
Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
(S)
Stiftelsen Nordiska museet (K)
Stiftelsen Norrbottensteatern (K)
Stiftelsen Norrlandsfonden (N)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
(Ju)
Stiftelsen Rikstolktjänst (S)
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan
(U)
Stiftelsen Rödakorshemmet (U)
Stiftelsen San Michele (UD)
Stiftelsen Skandinaviska
Kiropraktorhögskolan (U)
Stiftelsen Skansen (K)
Stiftelsen Skogsbrukets
forskningsinstitut (Skogforsk) (Jo)
Stiftelsen Stockholms Akademi för
Psykoterapiutbildning (U)
Stiftelsen Stockholms
Musikpedagogiska institut (U)
Stiftelsen Strindbergsmuseet (K)
Stiftelsen Svensk industridesign (N)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet (K)
Stiftelsen Svenska institutet i
Alexandria (UD)
Stiftelsen Svenska institutet i Rom
(UD)
Stiftelsen Svenska Rikskonserter (K)
Stiftelsen Teater Västernorrland (K)
Stiftelsen Tekniska museet (K)
Stiftelsen Thielska galleriet (K)
Stiftelsen Trädgårdsodlingens
elitplantstation (Jo)
Stiftelsen Tyrestaskogen (M)
Stiftelsen Utbildning nordkalotten (A,
N)
Stiftelsen WHO Collaborating Centre
on International Drug Monitoring (S)
Stiftelsen Östekonomiska Institutet
(UD)
Stiftelsen Östergötlands länsteater (K)
Stipendiestiftelsen för studier av
Japanskt samhällsliv (Fi)
Stockholm International Water
Institute (SIWI) (M, UD)
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Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI) (UD)
Stockholms internationella
miljöinstitut SEI (M)
Stockholms katolska stift (K, U)
Stockholms Lokaltrafik AB (Fi)
Stockholms stadsarkiv (K)
Stockholms stadsmuseum (K)
Stockholms Stadsteater AB (K)
Stockolms läns museum (K)
Strindbergsteatern (K)
Studentkår vid högskola (U)
Studentnation/studentförening vid
högskola (U)
SUNET (U)
Svea - Sveriges elevråd (U)
Sveaskog AB (N)
SVEDAB AB (N)
Sweden.se (UD)
Swedesurvey (M)
Swedfund International AB (UD)
Swedish Standards Institute (SIS) (A)
Swedish Water House (M, UD)
Svensk förening för
informationstjänster (SFIS) (N)
Svensk Galopp (Fi)
Svensk Handels och Arbetsgivarnas
arbetslöshetskassa (A)
Svensk Lantbrukstjänst AB (Jo)
Svensk Maskinprovning AB (N)
Svensk Musik (K)
Svenska akademien (U)
Svenska Alliansmissionen (K)
Svenska artisters och musikers
intresseorganisation, SAMI (K)
Svenska Baptistsamfundet (K)
Svenska barnboksinstitutet (U)
Svenska blå stjärnan (Fö)
Svenska brukshundklubben (Fö)
Svenska Elektriska kommissionen
(SEK)/Svensk Elstandard (A)
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Svenska fallskärmsförbundet (Fö)
Svenska FN-förbundet (UD)
Svenska Fotografers förbund (K)
Svenska försvarsutbildningsförbundet
(Fö)
Svenska gruvföreningen/SveMin (K)
Svenska Hemslöjdsföreningars
Riksförbund (K, U)
Svenska Institutet för Kognitiv
Psykoterapi i Stockholm (U)
Svenska kammarorkestern (K)
Svenska kyrkan (K, U)
Svenska kyrkans pastoralinstitut i
Lund (U)
Svenska kyrkans pastoralinstitut i
Uppsala (U)
Svenska Missionskyrkan (K)
Svenska Naturskyddsföreningen (Jo)
Svenska Pennklubben (K)
Svenska pistolskytteförbundet (Fö)
Svenska psykoanalytiska föreningen
(U)
Svenska psykoanalytiska sällskapet
(U)
Svenska Rymdaktiebolaget (N)
Svenska Röda korset (Fö, UD)
Svenska Skeppshypotekskassan (N)
Svenska sportskytteförbundet (Fö)
Svenska språknämnden (K)
Svenska studenthemmet i Paris (U)
Svenska tonsättares internationella
musikbyrå, STIM (K)
Svenska Travsportens Centralförbund
(Fi)
Svenska Unicef-kommittén (UD)
Svensk-norska samarbetsfonden för
stipendier f vistelse vid
svenskehemmet Voksenåsen (K)
Svenskt näringsliv (Fi)
SwePol Link (M)
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Sverigefinska biblioteket i Stockholm
(K)
Sverigefinska Riksförbundet för
sändingsverksamhet (K)
Sveriges advokatsamfund (Ju)
Sveriges Akademikers
Centralorganisation (SACO) (A)
Sveriges allmänna hypoteksbank (Fi)
Sveriges arbetares arbetslöshetskassa
(A)
Sveriges
Bostadsfinanseringsaktiebolag SBAB
(N)
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
(K)
Sveriges civilförsvarsförbund (Fö)
Sveriges Dramatikerförbund (K)
Sveriges dövas riksförbund (S)
Sveriges elevråds centralorganisation
(U)
Sveriges exportråd (UD)
Sveriges fiskares arbetslöshetskassa
(A)
Sveriges förenade Studentkårer (U)
Sveriges författarförbund (K)
Sveriges hamnarbetares förbund (A)
Sveriges hantverksråd (N)
Sveriges Järnvägsmuseum (N)
Sveriges kommuner och landsting (Fi)
Sveriges konsumenter i samverkan
(IJ, Jo)
Sveriges konsumentråd
(IJ, Jo)
Sveriges kvinnliga bilkårers
riksförbund (Fö)
Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB (N, M, UD)
Sveriges Radio AB (K)
Sveriges Radio Förvaltnings AB (K)
Sveriges Socialdemokratiska
kvinnoförbund S-kvinnor (IJ)
Sveriges standardiseringsråd (A, UD)

Sveriges Television AB (K)
Sveriges utbildningsradio AB (K)
SweRoad (N)
Synskadades Riksförbund (SRF) (S,
K)
Systembolaget AB (S)
Säljarnas arbetslöshetskassa (A)
Södra Smålands kommuner och
landsting (Fi)
Sörmlands museum (K)
Sörmlands Musik och teater (K)
T
Teater Halland (K)
Teateralliansen AB (K)
Teaterverksammas arbetslöshetskassa
(A)
TeliaSonera AB (N)
Teologiska högskolan (K, U)
Teracom AB (K, N)
Theofil Anderssons 50-årsfond (S)
Tjänstemännens centralorganisation
(TCO) (A)
Tomtebodaskolan (U)
Tornedalsteatern (K)
Trafiklivräntefonden (S)
Transportarbetarnas
arbetslöshetskassa (A)
Trygghetsstiftelsen (Fi)
U
Ulriksdals slottsteater (Confidencen)
(K)
Ungerska protestantiska kyrkan i
Sverige (K)
UngScen Öst K)
Unionens arbetslöshetskassa (A)
Upplandsmuseet (K)
Uppsala Kammarorkester (K)
Upsala Stadsteater AB (K)
Utrikespolitiska institutet (UD)
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Utvecklingsrådet (Fi)

Zornsamlingarna (K)

W, V
Waldorfseminariet i Kungälv (U)
Vasakronan (N)
Vasallen AB (N)
Vattenfall AB (N)
Vattenförbund (M)
Vattenregleringssamfälligheter (M)
Venantius AB (N)
Vidarkliniken (S)
Viltvårdsområdesförening (Jo, M)
Vin & Sprit AB (N)
Visby Internationella
Tonsättarcentrum (K)
VisitSweden AB (N, UD)
Voksenåsen A/S (K)
Vägtrafikombud (N)
Vägtransportledare (N)
Vänsterpartiet (IJ)
Värmlands museum (K)
Värmlands Teater och
Musikstiftelse/Värmlandsoperan (K)
Värmlandsarkiv (K)
Västarvet (Bohusläns museum,
Naturhistoriska museet i Göteborg,
Regionmuseum västra Götaland och
Västergötlands museum) (K)
Västerbottenmusiken AB för
Norrlandsoperan (K)
Västerbottens museum (K)
Västerbottensteatern AB (K)
Västergötlands museum (K)
Västmanlands läns museum (K)
Västra Sveriges Flyghavrefond (Jo)
Västsvenska Teater och Dans AB f
Bohusläns Teater och
Älvsborgsteatern (K)

Å
Ågrenska stiftelsen (S)

Z
Zenit Shipping AB (N)
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Ä
Älvsborgs läns föreningsarkiv (K)
Ö
Örebro läns museum (K)
Örebro missionsskola/Örebro
teologiska högskola (K)
Öresundsbro Konsortiet (N)
Östergötlands Arkivförbund (K)
Östergötlands länsmuseum (K)
Östersjöns Författar- och
Översättarcentrum (K)

BILAGA 1

Bilaga 1
Exempel på bedömningar av verksamhet som är näraliggande
myndigheter
17B

Exempel på förteckningar över organ med nära statlig anknytning

18B

ESV har kunnat konstatera att det inte finns någon komplett förteckning över vilka
privaträttsliga organ som har statliga åtaganden och som staten har ett betydande
inflytande över. Nedan redogör ESV för ett antal sammanställningar och
förteckningar som vi har påträffat inom ramen för uppdraget:
Bilaga till sekretesslagen (1980:100)
Frågan om att likställa vissa offentligrättsliga organ med myndigheter, har behandlats
inom sekretesslagstiftningen. För att vidga offentlighetsprincipens
tillämpningsområde till privaträttsliga organ med offentliga uppgifter infördes i
sekretesslagen (1980:100) en bestämmelse som innebär att rätten att ta del av
allmänna handlingar hos en myndighet i tillämpliga delar också ska gälla ett antal
organ som särskilt räknas upp i en bilaga till lagen. Denna omfattar ett femtiotal
namngivna organisationer.
Instruktion för Regeringskansliet (1996:1515)
Av Regeringskansliets instruktion (den så kallade departementsförordningen)
framgår vilken verksamhet och vilka myndigheter som ingår i respektive
departements ansvarsområde. Av instruktionen framgår även ett antal ickemyndigheter, som regeringen anser ingår i departementens områden.
Statskalendern
Fritzes AB har ett avtal med staten om att utge Sveriges statskalender. I den så
kallade Statskalenderförordningen (2001:750) regleras också att myndigheterna ska
lämna Norstedts Juridik AB/Fritzes Offentliga Publikationer de uppgifter som
behövs för denna publikation. Sveriges statskalender består av flera delar. I den del
som gäller statsförvaltningen under regeringen, bygger redogörelsen till övervägande
del på förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (den så
kallade departementsförordningen). Därtill kommer ett antal organ med olika
kopplingar till staten. Innehållet i Sveriges statskalender godkänns av respektive
departement.
Nationalräkenskapernas indelning
I nationalräkenskaperna omfattar den offentliga sektorn sådana enheter som är ickemarknadsproducenter, till mer än hälften finansierade av obligatoriska betalningar
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från andra sektorer och/eller andra institutioner som främst ägnar sig åt omfördelning
av inkomster och förmögenhet.
Staten är en delmängd av den offentliga sektorn och omfattar alla administrativa
statliga departement och andra centrala myndigheter. Denna avgränsning
sammanfaller till övervägande delen med den juridiska enheten staten. I
nationalräkenskapernas avgränsning av staten tillkommer dock även ickevinstdrivande ideella organisationer som kontrolleras och huvudsakligen finansieras
av staten. Den juridiska formen för dessa är ideella föreningar, övriga stiftelser eller
fonder och offentliga korporationer och anstalter.
Den utformning som nationalräkenskaperna har idag är resultat av internationellt
samarbete under lång tid främst inom FN men även inom OECD och EU. Uppgifter i
nationalräkenskaperna används som underlag för avgifter till EU och för beräkningar
enligt konvergenskriterierna för inträde i EMU och omfattas därmed av regelbunden
revision från EU.
Riksrevisionens granskning av statliga stiftelser
Riksrevisionen konstaterar i rapporten Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar 117 ,
att det saknas samlad kunskap om vilka de statligt bildade stiftelserna är.
Riksrevisionen gjorde därför en sådan kartläggning inom ramen för rapporten.
Kartläggningen visar ett 150-tal stiftelser där Riksrevisionen gör bedömningen att
staten medverkat vid bildandet och tillfört medel.
F

F

Exempel på bedömningar av verksamhet som är närliggande myndigheter
Definitionerna av myndighet och andra organ inom det offentliga åtagandet är inte
alltid helt otvetydig. Därför finns i olika sammanhang behov av att tydliggöra
gränsen för vad som är en myndighet och vad som är ett ”myndighetsliknande” organ
och därför bör omfattas av ett visst regelverk. Nedan redogörs för två exempel på hur
frågan har hanterats inom dessa områden.
Arbetsgivarverket: icke-obligatoriska medlemmar

19B

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation som bedrivs i
myndighetsform. Medlemmar är 270 myndigheter 118 och affärsverk.
Arbetsgivarverkets uppgift är att ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga
organisationerna samt att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.
Arbetsgivarkollegiet beslutar om verksamhetens inriktning. Ledamöter i
arbetsgivarkollegiet är samtliga chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar.
Det finns möjlighet för organ som inte är myndigheter att ansöka om medlemskap
– så kallade icke-obligatoriska medlemmar. Medlemskapet i Arbetsgivarverket
innebär bl.a. att man får ta del av de statliga avtalen, vilket är viktigt för organ som
F

F

117
Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar. Riksrevisionen, 2007:27.
118

Nämnder utan personal ingår inte som medlemmar.
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rör sig inom statlig sektor och som rekryterar personal från statliga myndigheter. Det
kan också finnas en önskan om att samarbeta med arbetsgivare inom samma bransch.
Det är organen själva som ansöker om medlemskap. Arbetsgivarkollegiet beslutar
om riktlinjer för beviljande av medlemskap avseende frivilliga medlemmar. Styrelsen
beslutar om medlemskap i det enskilda fallet. 119
Enligt Arbetsgivarverkets riktlinjer för prövning av antagande av frivilliga
medlemmar, ska ett frivilligt medlemskap bedömas utifrån intressegemenskapen med
de obligatoriska medlemmarna (myndigheterna). Då Arbetsgivarverket i första hand
ska vara en organisation för myndigheter, ska en restriktiv bedömning göras av
ansökan om medlemskap från en icke-statlig arbetsgivare. Den sökande ska ha en
naturlig och stark anknytning till den statliga verksamheten – exempelvis i form av
ägande. Om verksamheten bedrivs i stiftelseform, ska staten vara den dominerande
stiftaren. Andra exempel är att verksamheten till övervägande del finansieras genom
stöd från staten, eller att verksamheten är författningsreglerad. Vidare ska det statliga
intresset bedömas vara av varaktig karaktär. 120
Samtliga frivilliga medlemmar är fullvärdiga medlemmar. Vissa särregler i avtalen
kan dock gälla. För dessa måste också regeringen besluta om att respektive chef ingår
i Arbetsgivarverkets kollegium (myndighetschefer ingår automatiskt).
År 2007 hade Arbetsgivarverket följande 22 frivilliga medlemmar:
F

F

F

− Chalmers Tekniska högskola AB
− Ericastiftelsen
− Hjälpmedelsinstitutet
− Kungliga akademien för de fria konsterna
− Kungliga skogs- och lantbruksakademien
− LFV Holding AB
− Stiftelsen Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum
− Stiftelsen Allmänna Barnhuset
− Stiftelsen Carl och Olga Milles lidingöhem
− Stiftelsen Dansmuseifonden
− Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
− Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess bolag
− Stiftelsen Nordiska Museet
− Stiftelsen Skansen
− Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
− Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet
− Stiftelsen Tekniska Museet
− Stiftelsen Thielska Galleriet
119
Arbetsgivarverket: Arbetsgivarkollegiets stadgar för Arbetsgivarverket.
120

Arbetsgivarverket: Riktlinjer för prövning av antagande av icke-obligatoriska medlemmar, bilaga 4 till protokoll
1/1999.
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− Stiftelsen WHO Collaborating Centre for Internal Drug Monitoring
− Swedesurvey AB
− Sveriges Civilförsvarsförbund
− Sveriges exportråd
Statlig upphandlingssamordning

20B

Statliga myndigheter under regeringen ingår i samma juridiska person och utgör
samma rättssubjekt. Inom upphandlingsområdet innebär detta att statligt ramavtal i
regel omfattar alla civila statliga myndigheter, försvarsmakten och de affärsdrivande
verken.
Även sådan verksamhet som bedrivs i organ med nära anknytning till staten ska
kunna delta i statlig inköpssamordning. Till dessa hör vissa stiftelser, institut,
föreningar etc. vars verksamhet juridiskt sett är skild från staten men ändå har ett
starkt inslag av ”förvaltning” genom inflytande från departementen, t.ex. med anslag
och direktiv. Dessa organ får ansöka om tillstånd att ingå i statlig inköpssamordning
och vid bedömningen av sådana ärenden är sådana kriterier som verksamhetens syfte,
finansiering och tillsättning av styrelser m.m. vägledande. Faktorer som talar för att
organisationen kan delta i inköpssamordningen är om verksamheten är inrättad av
staten för något allmännyttigt ändamål, om finansieringen huvudsakligen sker genom
statliga anslag och om styrelseledamöter eller ledning tillsätts av staten samt om
organisationen tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ansökan om att delta i statlig inköpssamordning görs hos Ekonomistyrningsverket
och rekommendation om deltagande beslutas av Ekonomistyrningsverkets
generaldirektör.
Sexton organisationer med förvaltning skild från staten och 3 statliga bolag deltar i
statlig inköpssamordning med stöd av fullmakt perioden 2007-09-01—2009-06-30.
Dessa är:
− Hjälpmedelsinstitutet
− Stiftelsen Dansens Hus
− Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
− Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
− Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna
− Stiftelsen för Vård- och allergiforskning
− Stiftelsen Högskolan i Jönköping
− Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning MISTRA
− Stiftelsen Nordiska Museet
− Stiftelsen Norrlandsfonden
− Stiftelsen Skansen
− Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet
− Stiftelsen Svenska Rikskonserter
− Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI)
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− Svenska Filminstitutet
− Sveriges Civilförsvarsförbund
Statliga bolag:
− Kungliga Dramatiska Teatern AB
− Specialfastigheter Sverige AB
− Radiotjänst i Kiruna AB
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över LOU.
Särskilt om annan samverkan mellan statliga myndigheter och privata organ
eller kommuner
21B

Samverkan mellan statliga myndigheter, privata organ eller kommuner är vanligt
förekommande och sker då som regel inom ramen för myndighetsuppdraget. I vissa
fall kan det finnas skäl att samverkan bedrivs i en privaträttslig associationsform men
den kan också bedrivas i annan form.
Samverkan mellan myndigheter och kommuner
Ett exempel på samverkan som bedrivs i annan form än myndighetsform eller
privaträttslig associationsform är samverkan inom ramen för Finsam. Från och med
januari 2004 blev det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (tidigare
länsarbetsnämnd) och kommun och landsting att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Samverkan regleras i lag (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. För att finansiell samordning ska komma till
stånd krävs att alla fyra parterna deltar och att ett samordningsförbund bildas. Genom
samverkan räknar man med att uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade
rehabiliteringsinsatserna syftar till att individer som har behov av
rehabiliteringsinsatser ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen har regeringens
uppdrag att stödja utvecklingen av finansiell samordning. Verksamheten bedrivs i
särskilt bildat samordningsförbund i vilket parterna som samverkar är medlemmar.
Till och med 2007 har det bildats 63 samordningsförbund som omfattar 120
kommuner. 121
I lagen regleras bl.a. finansieringsfrågor, samordningsförbundets uppgifter,
bildning av samordningsförbund, förbundsordning, ledningsfrågor, ekonomisk
förvaltning, revisorer m.m. Av lagen framgår hur stor del Försäkringskassan,
landstinget respektive kommun/kommunerna ska bidra med. I fråga om ekonomisk
förvaltning i ett samordningsförbund tillämpas vissa bestämmelser i 8 kap.
kommunallagen (1991:900). Vad som föreskrivs för fullmäktige och styrelse ska
F
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Försäkringskassans årsredovisning för år 2007.
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också gälla för förbundsstyrelsen. Styrelsen ska svara för samordningsförbundets
räkenskaper och upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om
kommunal redovisning ska gälla i tillämpliga delar. Ett samordningsförbunds
räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska
vad avser kommuner och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. Var
och en av de samverkande kommunerna och landstinget kan träffa överenskommelse
om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Samordningsförbunden har t.o.m. år
2007 granskats av Riksrevisionen.
Enligt uppdrag i Försäkringskassans regleringsbrev ska Försäkringskassan
redovisa hur de statliga medlen för samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet har fördelats mellan olika samverkansåtgärder, hur de har
använts samt resultaten av vidtagna åtgärder. 122
Statskontoret fick i mars 2004 ett fyrårigt uppdrag att följa upp och utvärdera
Finsam. Statskontoret har nu lämnat fyra delrapporter.
F

Samverkan mellan statliga myndigheter
Samarbete mellan statliga myndigheter är en vanlig företeelse och sker inom ramen
för myndighetsuppdraget. ESV har dock inte kunnat hitta exempel på särskilda
privaträttsliga organ som bildats enkom för samarbete mellan myndigheter. Däremot
har ESV funnit två sammanslutningar av myndigheter, Akademin för
ekonomistyrning i staten och Sveriges Universitets och Högskoleförbund. Dessa
sammanslutningar har dock inte något uppdrag från statsmakterna. De ingår därför
inte i ESV:s kartläggning.
Samfinansiering statligt-privat projekt 123
Partnerskap mellan offentliga och privata organisationer är en samarbetsform som
har blivit mycket vanlig och därför fått ett eget namn, PPP (Public Private
Partnership). Det rör sig vanligtvis om formella överenskommelser i form av avtal
och sker inom ramen för specifika projekt. Projektet pågår vanligtvis under en viss
tid och parterna utför gemensamt en tjänst eller en utvecklingsaktivitet. Dessa ingår
inte som organ i ESV:s kartläggning, men då företeelsen kan vara av principiellt
intresse redovisas den därför som ett exempel.
Ett exempel på samfinansiering av projekt mellan staten och det privata
näringslivet är Arlandabanan. Av prop. 2005/06:1 framgår att det är det första
projektet där de affärsmässiga, finansiella och operationella riskerna delas mellan
staten och näringslivet.
F
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Försäkringskassans årsredovisning för år 2007.
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ESV 2006:29: Alternativ finansiering av vägar och järnvägar.

126

BILAGA 1

Arlandaprojektet omfattade järnvägsförbindelsen mellan Stockholms Central och
Arlanda flygplats inkl. anslutningar till Ostkustbanan norr och söder om Arlanda
samt stationsanläggningarna på flygplatsen och vissa ombyggnader på Stockholms
Central. Staten svarade för finansiering av utbyggnaden mellan Stockholm och
Rosersberg. Spårutbyggnaden norr och söder om Arlanda flygplats inkl.
anslutningarna till stomnätet samt stationer på flygplatsen och en ombyggnad av
Stockholms central samfinansierades mellan staten och privata intressenter.
Ett särskilt projektbolag, A-banan Projekt AB, bildades av Banverket och
Vägverket. A-banan Projekt AB:s uppgift var att representera staten vid
upphandlingen och hantera frågor om tillträde till mark, trafikrättigheter m.m.
Bolaget skulle också bevaka att entreprenören uppfyllde kraven i projektavtalet
beträffande tidsramar, kvalitet och passagerarservice när anläggningen togs i drift.
Upphandlingen vanns av ett konsortium som bildade ett s.k. bygg- och trafikbolag,
A-train AB som skulle sköta planering, finansiering, byggande och drift av
Arlandabanan. Statens finansiella medverkan i samfinansieringsprojektet har bestått
av:
− 850 miljoner kronor i bidrag för bygget av Norra böjen
− 540 miljoner kronor för anslutningar till stomnätet
− Statligt villkorslån på 1 000 miljoner kronor till A-Train AB.
Vidare ingick i det statliga åtagandet att tillhandhålla mark, trafikeringsrättigheter
och andra nyttigheter för projektet.
Det statliga villkorslånet löper utan ränta och är efterställt alla övriga fordringar i
bolaget. I stället för återbetalning har staten rätt till en årlig vinstdelning från A-Train
AB. Rätten till vinstdelning inträder i princip efter det att intäkterna i projektet
betalats.
När Arlandabanan togs i drift 1999 övertog A-banan Projekt AB äganderätten till
anläggningen. Som kompensation fick A-Train AB nyttjanderätt till Arlandabanan
samt trafikrättigheter på fyrspåret mellan Stockholms Cental och Rosersberg fram till
år 2040.
Riksrevisionen har granskat regerings styrning och uppföljning av statens
intressen i Arlandabaneprojektet. Revisorerna konstaterar bl.a. att styrningen och
uppföljningen av samfinansieringsprojektet samt redovisningen av projektets
utveckling till regering och riksdag varit otillräcklig. Riksrevisionen påpekar bl.a. att
de avtal A-Banan, med regeringens godkännande, slöt med A-Train inför
projektstarten på några viktiga punkter innebar ett ökat statligt åtagande i förhållande
vad som redovisades till riksdagen och att det var svårt att överblicka statens totala
finansiella åtagande. Trafikutskottet, som behandlade Riksrevisionens rapport, ansåg
att styrningen och uppföljning av samfinansieringsprojektet samt redovisningen av
projektets utveckling till regering och riksdag var otillräckliga.
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Läsanvisning till bilagorna 2-13
Bilaga 2-13 innehåller samtliga organ som ingår i ESV:s kartläggning och som får
åtagande under respektive departements område. Av bilagorna framgår vilka
uppgifter som ESV funnit om respektive organ. Bilagorna innehåller följande
information om organen:
Organets namn.
− Det åtagande som organet utför samt om detta anses vara myndighetsutövande
(MÖ).
− De lagar och förordningar som omfattar organet samt om organet slutit särskilt
avtal med staten.
− Om organet erhåller statliga medel, i så fall hur mycket samt från vilket anslag.
− Om regeringen ställer eget regleringsbrev (RB) till organet eller om organet
omfattas av bestämmelser i regleringsbrev som är ställt till statlig myndighet.
− Om organet lämnar årsredovisning (ÅR) eller motsvarande till regeringen.
− Om organet lämnar budetunderlag (BU) eller motsvarande till regeringen.
− Om organet omfattas av andra återrapporteringskrav (annan återrapp).
− Om organet omfattas av särskild tillsyn och i så fall av vilken myndighet.
− Hur organet revideras.
− Om regering (R) eller myndighet (M) har inflytande över organets styrelse.
− Om organet består av fler enheter och där uppgifter finns, hur många enheter.
− Vilken verksamhetsform (VF) som organet bedrivs inom.
De förkortningar som används i bilagorna framgår av nedanstående tabeller.
De källor som använts redogörs för i rapportens avsnitt 2.6.
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Förklaring till rubriker i tabellen
Förklaring till rubriker i tabellen
Namn: Det namn på organet som förekommer i
regleringsbrev och eller författning
Uppdrag: Det statliga åtagande som organet har,
så som det beskrivs i regleringsbrev eller
författning
MÖ (myndighetsutövning): Anger om den
verksamhet som organet bedriver för statens
räkning omfattar myndighetsutövning.
Lag: Nummer på lag/lagar som omfattar organets
verksamhet
Förordning Nummer på förordning/förordningar
som omfattar organets verksamhet
Avtal: Anger om organet har ett avtal eller
motsvarande med staten (riksdag, regering,
regeringskansliet)
Medel 2007: Anger om organet fick statliga medel
budgetåret 2007. Anges i tusental kronor.
Anslag: Anger från vilket anslag medlen anslogs.
RB: Anger om organet erhåller eget regleringsbrev
som ställts till organet direkt (E) eller om organet
erhåller särskild anslagspost i regleringsbrev ställt
till annan (A)

ÅR/motsv.: Anger om organet lämnat
årsredovisning eller annat motsvarande dokument
till Regeringskansliet under 2007.
BU/motsv.: Anger om organet lämnat
budgetunderlag eller annat motsvarande dokument
till Regeringskansliet under 2007
Annan återrapp. Anger om organet omfattas av
andra återrapporteringskrav.
Tillsyn: Anger om organet omfattas av tillsyn och
i så fall från vilken myndighet.
Revision: Uppgifter om hur organet revideras.
Styrelse: Anger om regeringen (R) eller statlig
myndighet (M) har inflytande över styrelsens
sammansättning.
Fler enheter: Anger om organet består av fler
enheter och, där uppgift finns, hur många enheter.
VF: Anger vilken juridisk form verksamheten
bedrivs inom.

Förkortningar av olika verksamhetsformer
De verksamhetsformer (juridisk person/annat) som använts i rapporten framgår av
avsnitt 2.3.2. Nedan framgår vilka förkortningar som förekommer i rapportens
bilagor. (S) efter verksamhetsformen anger att staten är hel/delägare (bolag),
instiftare (stiftelse) eller medlem (idell förening).
Tabell: Förkortningar av olika verksamhetsformer
Förkortningar verksamhetsform
AB – Aktiebolag
AS – Annan stiftelse
E – Enskild
EA – Erkänd arbetslöshetskassa
EF – Ekonomisk förening
EJ – Organet finns inte i SCB:s företagsregister
F – Fond
HB/K- Handelsbolag/kommanditbolag
HF – Hypoteksförening
IF – Ideell förening
IFSA – Intresseföretag där staten äger andelar
KF – Kommunalförbund
L – Landsting

NS – Näringsdrivande stiftelse
OKA – Offentliga korporationer och anstalter
PK – Primärkommun
SAM – Samfällighet
S - Stiftelse
TS – Registrerat trossamfund
UF – Understödsförening
V – Juridisk person uppges som vakant
ÖAB – Övriga aktiebolag
ÖSF – Övriga stiftelser och fonder
ÖSJP – Övriga svenska juridiska personer

Övriga förkortningar:
RiR – Riksrevisionen
FI – Finansinspektionen
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x

x

x

Regeringens uppdrag att
betala ut grundersättning
till dem som inte är
medlemmar eller
anslutna till någon
a-kassa.

Arbetsmarknadsutbildning. Bolag ägt av
Learnia AB.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Alfa-kassan

Arbetslivsresurs AR

Arbetslöshetskassan för
service och kommunikation

Arbetslöshetskassan SeA

Bensinhandlarnas
arbetslöshetskassa

Byggnadsarbetarnas
arbetslöshetskassa

Elektrikernas
arbetslöshetskassa

Farmacitjänstemännens
arbetslöshetskassa

x

x

x

x

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Akademikernas erkända
arbetslöshetskassa

MÖ

Uppdrag

Namn

1997:835

1997:835

1997:835

1997:835

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

Förordning

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

Lag

Avtal

49.186

Medel 2007

28:2 ap 2.1

22:9

Anslag

A (AMS)

A (IAF)

RB

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

M

M

M

M

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
Utser enligt
bestämmelser i lagen två
revisorer, varav minst en
auktoriserad.
Verksamheten omfattas
av Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Fler
enheter

Arbetsmarknadsdepartementet

M

M

M

Styrelse

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Tillsyn Revision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
IAF

EA

EA

EA

EA

EA

EA

ÖAB

EA

EA

VF

x

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Standardiseringsverksamhet

Fastighetsanställdas
arbetslöshetskassa

Finans- och försäkringsbranschens
arbetslöshetskassa

Grafiska arbetarnas
arbetslöshetskassa

Hamnarbetarnas
arbetslöshetskassa

Handelsanställdas
arbetslöshetskassa

Hotell- och
Restauranganställdas
arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa

Informationstekniska
Standardiseringen (ITS)

x

x

x

x

x

Lösa tvister mellan
parter.

Fasta medlare i arbetstvister

MÖ

Uppdrag

Namn

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1976:826
2000:258

Förordning

1976:580

Lag

Avtal

Del av
3.000

Medel 2007

RB

23:1 ap 1 A (AMV)

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

Medlingsinstitutet

M

M

M

M

M

M

Utser enligt
bestämmelser i lagen två
revisorer, varav minst en
auktoriserad.
Verksamheten omfattas
av Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
Utser enligt
bestämmelser i lagen två
revisorer, varav minst en
auktoriserad.
Verksamheten omfattas
av Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

x (6)

Fler
enheter

Arbetsmarknadsdepartementet

M

Styrelse

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Tillsyn Revision

IF

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

E

VF

x

x

x

x

x

x

Vissa uppgifter inom
ramen för
Arbetsmiljölagen,
uppgifter inom
standardiseringsområdet

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Kompetensförsörjning
för arbetslivet.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Ledarnas arbetslöshetskassa

Lernia AB

Livsmedelsarbetarnas
arbetslöshetskassa

Lärarnas arbetslöshetskassa

Hantera a-kassa enl.
Musikernas arbetslöshetskassa gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Landsorganisationen, LO

Målarnas arbetslöshetskassa

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Kommunalarbetarnas
arbetslöshetskassa

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Journalisternas
arbetslöshetskassa

MÖ

Uppdrag

Namn

1997:835

1997:835

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100
1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1977:1160

1997:835

Förordning

1997:238
1997:239
1980:100

Lag

Avtal

Del av
101.587
samt 1.500

Medel 2007

RB

23:1, ap 2 A (AMV)

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision.

M

M

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Arbetsmarknadsdepartementet

M
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

EA

EA

EA

EA

AB (S)

EA

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

IF

EA

EA

VF

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Fler
enheter

Utser egen revisor

M

M

Styrelse

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Tillsyn Revision

Uppdrag

x

x

x

x

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Åtaganden inom ramen
för Arbetsmiljölagen 6
kap 7§

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Skogs- och lantbruktjänstemännens
arbetslöshetskassa

Skogs- och Träfackets
arbetslöshetskassa

SKTF:s Arbetslöshetskassa

Skyddsombud

Småföretagarnas
arbetslöshetskassa

ST:s arbetslöshetskassa

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

SIFS arbetslöshetskassa

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Samhall AB

x

MÖ

Producera varor och
tjänster och skapa
arbeten åt personer med
funktionshinder.

PappersindustriHantera a-kassa enl.
arbetarnas arbetslöshetskassa gällande regelverk.

Namn

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1977:1160

1997:835

1997:835

2000:630

1997:835

Förordning

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

Lag

Avtal

4.043.851

Medel 2007

RB

22:4 A (AMS)

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

IAF

100000

Fler
enheter

Arbetsmarknadsdepartementet

M

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

M

M

M
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

M

Styrelse

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Tillsyn Revision

EA

EA

E

EA

EA

EJ

EA

AB (S)

EA

VF

Standardiseringsverksa
mhet

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Standardiseringsverksa
mhet

Vissa uppgifter inom
ramen för
arbetsmiljölagen,
uppgifter inom
standardiseringsområdet

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten

Swedish Standards Institute
(SIS)

Svensk Handels och
Arbetsgivarnas
arbetslöshetskassa

Svenska Elektriska
kommissionen (SEK)
/Svensk Elstandard

Sveriges Akademikers
Centralorganisation (SACO)

Sveriges arbetares
arbetslöshetskassa

Sveriges fiskares
arbetslöshetskassa

Sveriges standardiseringsråd

Sveriges hamnarbetares
förbund

Utbildning enligt
överenskommelse
mellan Finland, Norge
och Sverige från
20061218

Vissa uppgifter inom
ramen för
arbetsmiljölagen,
uppgifter inom
standardiseringsområdet
Huvudman för den
standardiseringsverksa
mhet som utförs av
svenska
standardiseringsorgan och som utser
eller erkänner dessa
organ.

Uppdrag

Namn

x

x

x

x

x

x

MÖ

1997:835

1997:238
1997:2391
980:100

1977:1160

1997:835

1997:835

Förordning

1997:238
1997:239
1980:100

1977:1160

1997:238
1997:239
1980:100

Lag

x

Avtal

Del av
103.087

Del av
103.087

Del av
3.000

Del av
3.000

3.000

Medel 2007

RB

23:1, ap 2 A (AMV)

23:1, ap 2 A (AMV)

23:1 ap 1 A (AMV)

23:1 ap 1 A (AMV)

22:3 A (AMS)

Anslag

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

Arbetsmarknadsdepartementet

En revisor av tre ska vara
auktoriserad.

R

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision
2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

EA

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

IF (S)

IF

EA

IF

IF

Utser tre revisorer varav
en auktoriserad.

R

EA

S (S)

VF

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Fler
enheter

IF

M

R

Styrelse

Auktoriserad revisor

Lämnar
revisionsberättelse

Tillsyn Revision

x

x

x

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Vissa uppgifter inom
ramen för
arbetsmiljölagen,
uppgifter inom
standardiseringsområdet

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

Säljarnas arbetslöshetskassa

Teaterverksammas
arbetslöshetskassa

Tjänstemännens
centralorganisation (TCO)

Transportarbetarnas
arbetslöshetskassa

Unionens arbetslöshetskassa

x

Hantera a-kassa enl.
gällande regelverk.

MÖ

Uppdrag

Namn

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:835

1997:835

1997:238
1997:239
1980:100

1997:238
1997:239
1980:100

1977:1160

1997:835

Förordning

1997:238
1997:239
1980:100

Lag

Avtal

Del av
103.087

Medel 2007

RB

23:1, ap 2 A (AMV)

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

Annan
återrapp

IAF

IAF

IAF

IAF

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Arbetsmarknadsdepartementet

EA

M

EA

IF

EA

EA

VF

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

M

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Fler
enheter

Utser egen revisor

M

Styrelse

2 revisorer varav en
auktoriserad (enl. lag).
Omfattas av
Riksrevisionens
effektivitetsrevision

Tillsyn Revision

BILAGA 3 FINANSDEPARTEMENTET

Bilaga 3 Finansdepartementet

137

x

Info o vägledn. t
konsument om bank,
övr. kreditinstitut etc

Informerar och vägleder
konsument i
försäkringsfrågor

Förvaltar kungens
enskilda dispositionsrätt
på Djurgården och den
kungliga
dispositionsrätten till
Haga och Ulriksdal.
Revideras av
Riksrevisionen.

Konsumenternas bank- och
finansbyrå

Konsumenternas
försäkringsbyrå

Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Förvalt. av pensioner

Medl.ägd bank som fått
särsk. lånevillkor från
staten

Driver Internetportal med
uppg. om pensioner; FK
och PPM står för 50% av
kost.

Kåpan pensioner

Landshypotek AB

Min Pension i Sverige AB

2002:1022

2002:1022

x

Utgivning av
Statskalendern

Fritzes

Erhåller statligt anslag
för att täcka kostnader
för statsschefens
officiella funktion
inklusive kostnader för
Kungliga hov- och slottsstaten den kungliga familjen.

x

Inriktning styrs gm avtal
mln staten och ATG

AB Trav och Galopp

1994:1535

1996:1515

2001:750

x

1994:1000
1999:355

Anordnar spel

AB Svenska Spel

Avtal

1994:1000
1999:355

Förordning

Helägt dotterbol. till AB
Svenska Spel

Lag

AB Casino Cosmopol

MÖ

Uppdrag

Namn

98.468

Medel 2007

90:1

Anslag

E

A: FI

A: FI

RB

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

x

x

Annan
återrapp

FI

Tillsyn

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Revision

Fler
enheter

ÖAB

VF

ÖAB

ÖAB

UF

EJ

IF

ÖSF (S)

ÖSF (S)

AB

AB

AB (S)

Finansdepartementet

M

M

M

R

Styrelse

x

x

Rådgivning. Drift av
Kommundatabasen.

Uppgift att främja god
red.sed enligt 1997:614

Arb.marknadens parter;
hanterar överensk. om
bl.a. förhandlrutiner inom
statliga omr.

Arb.marknadens parter;
hanterar överensk. om
bl.a. förhandlingsrutin
inom statliga området.

Förv. av världsarv sker i
samarbete mln
samebyar, lst och
kommuner. Får ers. för
renskötsel av
Sametinget.

Rådet för främjande av
kommunala analyser

Rådet för kommunal
redovisning

Samarb.kommittén v
Arbetsgivarverket

Samarbetsrådet vid
Arbetsgivarverket

Samebyar

Stipendiestiftelsen för studier
av Japanskt samhällsliv

Statlig stiftelse som
delar ut stipendier

Omvandlar tomma
bostäder i det
kommunala
Statens bostadsomvandling AB bostadsbeståndet.

x

Partssammansatt
nämnd ang. skydd för
den politiska demokratin

x

1971:437

1982:327

Offentliga sektorns särskilda
nämnd

x

Uppgifter av mynd.
utövningskaraktär

x

x

x

Avtal

Notarius publicus

1981:1363
1932:130
1932:131
1980:100

Förordning

Samverkan i skatte
frågor

Lag

Nordiska skattevetenskapliga
forskningsrådet

MÖ

Uppdrag

Namn

1.050

3.000

443

Medel 2007

A: SkV

RB

32:1

48:1 ap 1

48:1 ap 2

A: SBK

A: lst

A: SkV

A: SkV

1:10 ap 2 A: Arbg.v

3:1 ap 1

Anslag

x

ÅR/
motsv

x

x

BU/
motsv

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revisor utses av
bolagsstämman

Revision

x 51

x 97

Fler
enheter

IF

EJ

EJ

IF (S)

IF (S)

EJ

E

IF

VF

S(S)

AB (S)

Finansdepartementet

R

R

M

M

R

R

R

M

R

Styrelse

1999:1305

1994:759

x

x

Har tillstånd att utöva
lotteriverksamhet.

Föreslår ledamot i
Nämnden f
styrelserepresentationsfr
ågor Forskarskattenämnd, Första-Fjärde
AP-fond, repr. i
Arbetsdomstolen m.m.

Medl.ägd bank som fått
särsk. lånevillkor från
staten

Bidrag till nationellt
benchmarkingprojekt

Regionala utv.frågor

Hjälp till statligt anställda
som risk. att bli arb.lösa;
reglerad i avtal mln
staten
(Arbetsgivarverket) och
arbetsmarknadens
parter. Fattar bl.a. beslut
om omställningbidrag.

Samverkansorgan
mellan
arbetsmarknadens
parter i syfte att
stimulera utveckling på
statl. arbetsplatser.

Svensk Galopp

Svenska Travsportens
Centralförbund

Svenskt näringsliv

Sveriges allmänna
hypoteksbank

Sveriges kommuner och
landsting

Södra Smålands kommuner
och landsting

Trygghetsstiftelsen

Utvecklingsrådet

2002:34

1994:1000

Har avtal med staten.
Äger 10 % av aktierna i
ATG.

Stockholms Lokaltrafik AB

Lag

Ersättning för kostnader
i samband med
trängselskatt

MÖ

Uppdrag

Namn

1994:1535

1988:1137
2000:209
2007:909

Förordning

x

x

x

x

Avtal

1.980

4.000

925.660

Medel 2007

32:1 ap 6

48:1 ap 3

90:2 ap 2

Anslag

A: lst

A

A: RK

RB

Ja

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

x

x

Annan
återrapp

FI

Tillsyn

Utses av rådet, en
auktoriserad

Regeringen förordnar
revisor

Revision

Fler
enheter

Finansdepartementet

M

R

R

Styrelse

IF

ÖSF

IF

IF

HF

IF

IF

IF

AB

VF

BILAGA 4 FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Bilaga 4 Försvarsdepartementet

141

Biträda vid beslut om
disciplinärenden.
Auditören är
medansvarig för de
beslut som fattas på
dennes tillstyrkan.

Organisationsbidrag

Auditörsorganisationen

Centralförbundet Folk och
försvar

RB

15

Fler
enheter

IF

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.Två
revisorer varav en
auktoriserad.

x

Frivilliga radioorganisationen

1994:524
1994:523

Del av
40.475 samt
2.189

Del av
40.475

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2

x

x

IF

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. En
revisor med suppleant
väljs av Riksstämman.
Kompletteras av tjänster
upphandlade av
auktoriserad revisor.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppgifter
inom det civila försvaret.

1994:524
1994:523

x

IF

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

IF

IF

IF

EFA

VF

x

Försvarsdepartementet

M

M

Styrelse

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Revision

Frivilliga motorcykelkårernas
riksförbund

Tillsyn

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

6:8 ap 2, 7:5

x

x

x

Annan
återrapp

IF

BU/
motsv

Samverkansorgan
mellan frivilliga
försvarsorganisationer.

ÅR/
motsv

Frivilliga
försvarsorganisationernas
samarbetskommitté

Del av
40.475 samt
6.450

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2

A: Gemensamt f
28:2 ap 2.1 anslag 6:9

Anslag

x

1994:524
1994:523

Del av
40.475 samt
2.561

Del av
40.475

4.165

Medel 2007

Frivilliga flygkåren

Avtal

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppgifter
inom det civila försvaret.

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1995:241

Förordning

x

1994:1811

Lag

Frivilliga automobilkårernas
riksförbund

x

x

MÖ

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom det civila försvaret.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
Flygvapenfrivilligas riksförbund måluppfyllelse.

Uppdrag

Namn

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

Frivilliga skytterörelsen

Främja kunskap om
akademins verksamhetsområde

Kungliga krigsvetenskapsakademien

1994:524
1994:523

Yttrar sig i frågor som rör
hemvärnet

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

Sköter nödnumret 112.

Riksförbundet Sveriges
lottakårer

Rikshemvärnsrådet

Sjövärnskårernas riksförbund

SOS Alarm Sverige AB

x

1996:146

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom det civila försvaret.

Kungliga Örlogmannasällskapet

x

RB

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2

6:8 ap 2

E

A:
Försvars6:8 ap 1 makten

6:8 ap 2

Anslag

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Utser egna revisorer (enl.
stadgan)

Utser egna revisorer (enl.
stadgan)

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. Tre
revisorer, varav en
auktoriserad.

Revision

M

Styrelse

Fler
enheter

OKA

IF

IF

IF

IF

VF

178.000

Del av
40.475

7:9

6:8 ap 2

x

x

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. Två
revisorer, inga krav på
auktorisation.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

R

Försvarsdepartementet

AB (S)

IF

IF

IF

IF

Del av
40.475 samt
453

Del av
40.475

Del av
40.475

1.560

Del av
40.475

Medel 2007

Reg.
beslutar
om
stadgar
x

x

Avtal

IF

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

Förordning

1980:100
1957:297

Reg.
beslutar
om
stadgar

Lag

Främja kunskap om
akademins verksamhetsområde

x

x

Insatsingenjörernas
riksförbund

Besiktning och tillsyn av
luftfartyg samt
utfärdande och
förnyande av
Kungliga Svenska Aeroklubben luftfärdighetsbevis.

x

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

Försvarets
personaltjänstförbund

x

MÖ

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

Samverkansorgan
mellan olika
idrottsförbund inom
Försvarets civila idrottsförbund försvaret.

Uppdrag

Namn

x

x

x

x

x

x

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom det civila försvaret.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom det civila försvaret.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom Civilt försvar.

Svenska brukshundsklubben

Svenska fallskärmsförbundet

Svenska försvarsutbildningsförbundet

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
Svenska pistolskytteförbundet måluppfyllelse.

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse samt
efterforskning av
krigsfångar .

Svenska blå stjärnan

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
Svenska sportskytteförbundet måluppfyllelse.

Svenska Röda korset

x

Ursprungligen
utbildningsuppdrag

Stiftelsen Gällöfsta
utbildningscentrum

MÖ

Uppdrag

Namn

Lag

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

Förordning

Avtal

Del av
40.475

Del av
40.475 samt
1.961

Del av
40.475

Del av
40.475 samt
100

Del av
40.475

Del av
40.475 samt
1.308

Del av
40.475 samt
3.758
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RB

6:8 ap 2

A: Gemen6:8 ap 2, 6:9 samt f
ap 2, 7:5 anslag 6:9

6:8 ap 2

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2, 7:5

Anslag

x

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

IF

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. En av
två revisorer ska vara
auktoriserad.

Försvarsdepartementet

IF

IF
Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. En av
två revisorer ska vara
auktoriserad.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

IF

IF

IF

NS (S)

VF

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. En
revisor ska vara
auktoriserad.

Fler
enheter

IF

M

R

Styrelse

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. (Källa:
RB) Två revisorer, inga
krav på auktorisation.
Källa: Stadgar.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. Två
revisorer, inga krav på
auktorisation.

Regeringen förordnar
revisor

Revision

x

Sveriges kvinnliga bilkårers
riksförbund

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
inom det civila försvaret.

MÖ

x

Uppdrag

Organisationsstöd för
verksamhet som bidrar
till politikområdets
måluppfyllelse, uppdrag
Sveriges civilförsvars-förbund inom det civila försvaret.

Namn

Lag

1994:524
1994:523

1994:524
1994:523

Förordning

Avtal

Del av
40.475 samt
1.426

Del av
40.475 samt
8.466

Medel 2007

6:8 ap 2, 7:5

6:8 ap 2, 7:5

Anslag

RB

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts.

Riksrevisionen ska ges
tillfälle att granska hur
beloppen använts. Två
revisorer, inga krav på
auktorisation.

Revision

Fler
enheter

Försvarsdepartementet

Styrelse

IF

IF

VF

BILAGA 5 INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLDHETSDEPARTEMENTET

Bilaga 5 Integrations- och
jämställdhetsdepartementet

146

Del av
4.000

Bidragen ska användas
dels för
organisationernas
allmänna informations-,
rådgivnings- och
utvecklingsarbete, dels
för respektive
organisations arbete i
anslutning till
ansökningar om statligt
stöd.

Centrum mot rasism

Folkets Hus och parker

Ingår i Rikstrafikens
Delgation för
handikappfrågor,
föreslår ledamot i
nämden mot
diskriminering.

Rådgivning och
vägledning till
konsumenter i frågor
som rör bank, fondbolag
eller andra finansiella
institut.

Handikappförbundens
samarbetsorgan

Konsumenternas bank och
finansbyrå

2007:1026
2007:1032

2007:1041

3.000

Får organisationsbidrag

Centrum för internationellt
ungdomsutbyte

x

1.200

Får medel för
direktinformation till
ungdomar om
internationellt
ungdomsutbyte samt
informationsarbete
genom Eurodesk.

Försäkringsförbundets nämnd Prövar vissa
konsumenttvister.
för rättsskyddsfrågor

395

Centerkvinnorna
Riksorganisationen

Medel
2007

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

Avtal

Del av
4.000

Förordning

Bygdegårdarnas riksförbund

Lag

Informations-,
rådgivnings- och
utvecklingsarbete samt
arbete i anslutning till
enskilda organisationers
ansökningar om statligt
stöd.

MÖ

Uppdrag

Namn

A

A (Boverket)

RB

30:2 ap 6

28:2 ap 2.1

A (Boverket)

A

A (Ungdoms28:2 ap 2.1 styrelsen)

28:2 ap 2.1

28:2 ap 2.1

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

Annan
återrapp
Styrelse

Fler
enheter

IF

EJ

IF

IF

IF

EJ

IF

ÖSF (S)

VF

Integration och jämställdhetsdepartementet

Tillsyn Revision

Frivillig nämnd som
prövar vissa
konsumenttvister.

Personförsäkringsnämnden
2007:1041

736

Moderata samlingspartiet

x

345

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

Miljöpartiet de gröna

30:5 ap 1

30:5 ap 1

30:5 ap 1

A

A

A

x

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

A

A (Ungdoms29:2 ap 5 styrelsen)

30:5 ap 1

Integration och jämställdhetsdepartementet

EJ

IF

IF

EJ

IF

EJ

ÖAB

390

370

M

M

Liberala kvinnor

VF

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

Fler
enheter

3.200

Styrelse

Får medel för nationell
och internationell
verksamhet.

Tillsyn Revision

Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer

Annan
återrapp

Kristdemokratiska
Kvinnoförbundet

BU/
motsv

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

ÅR/
motsv

AB

RB

Konsumenternas tele- och
internetbyrå

Anslag

Rådgivning och
vägledning till
konsumenter kring teleoch
Internetabbonemang.

Medel
2007

ÖSF

Avtal

Konsumenternas
försäkringsbyrå

Förordning

Rådgivning och
vägledning till
konsumenter i frågor
som rör försäkringar.
Huvudmän är
Konsumentverket,
Finansinspektionen och
Sveriges
Försäkringsförbund.

Lag

Konsumenternas
elrådgivningsbyrå

MÖ

Uppdrag
Rådgivning och
vägledning till
konsumenter i frågor
som rör marknaden.
Drivs genom avtal med
huvudmännen
Konsumentverket,
Energimyndigheten och
Svensk energi.

Namn

902

360

Informerar och arbetar
för ökat
konsumentinflytande.

Ska stärka
konsumenternas roll i
olika organ i Sverige och
EU.

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

Får medel för
kvinnoorganisationers organisering och
verksamhet.

Sveriges Konsumenter i
samverkan

Sveriges konsumentråd

Sveriges Socialdemokratiska
kvinnoförbund S-kvinnor

Vänsterpartiet

Del av
4.000

Medel
2007

4.374

x

Avtal

SIS Miljömärkning AB

2007:1419

Förordning

500

Riksföreningen Våra Gårdar

Lag

Utvecklar
miljömärkningskriterier för
konsumentprodukter.
Märkning görs på
uppdrag av regeringen
utan vinstsyfte

Allmän informations-,
rådgivnings- och
utvecklingsarbete samt
arbete i anslutning till
enskilda organisationers
ansökningar om statligt
stöd.

MÖ

Röda korsets ungdomsförbund
som huvudman för Quick
Får organisationsbidrag
response

Uppdrag

Namn

30:5 ap 1

30:5 ap 1

40:6 ap 1 och
2

10:2, ap 5

30:2 ap 6

Anslag

A

A

E

A

A (Boverket)

RB

x

x

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

Annan
återrapp

R

Styrelse

Fler
enheter

IF

IF

IF

EJ

IF

IF

AB (S)

VF

Integration och jämställdhetsdepartementet

Föreningsstämman utser
en kvalificerad revisor
samt minst två interna
revisorer.

Revisor utses av
bolagsstämman

Tillsyn Revision

BILAGA 6 JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Bilaga 6 Jordbruksdepartementet

150

Bekämpning av
sjukdomar hos bin samt
tillsyn enligt gällande
bestämmelser.

Informations- och
rådgivningsverksamhet

Bitillsynsman

Fritidsodlingens
riksorganisation

x

x

Framgår ej av RB.

Stiftelse för
samfinansierad
jordbruks- och
miljöteknisk forskning.
Staten är en av
stiftelsens huvudmän.

Tillsyn över jaktlagen.

Jordfondsfastigheterna
skall användas för att
främja en lämplig
utveckling av företag
inom jordbruket,
skogsbruket och
trädgårdsnäringen.

Information till
konsumenter.

Information till
konsumenter.

Information till
konsumenter.

Information till
konsumenter.

Institutet för jordbruks- och
miljöteknik (JTI)

Jakttillsynsmän

Jordfonden

Konsumenternas bank- och
finansbyrå

Konsumenternas
elrådgivningsbyrå

Konsumenternas
försäkringsbyrå

Konsumenternas tele- och
Internetbyrå

x

x

MÖ

Gammelkroppa skogsskola

Mål och
Föreningen för Rättvisemärkt i återrapporteringskrav
anges i ett särskilt avtal.
Sverige

Frökontrollen Mellansverige AB Certifiering av utsäde

Uppdrag

Namn

1987:259

1980:100

1974:211

Lag

1989:281

1996:1515

2000:655
1993:956

2000:1330

1974:212

Förordning

x

Avtal

1.220

1.590

3.500

Medel 2007

A (Jordbruksverket)

RB

A (SLU)

A

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp

A
(Konsumentverket)

BU/
motsv

x

ÅR/
motsv

A

A
(Konsumentverket)

26:1 ap 1 A (FMANS)

25:1 ap 1

A
(Konsumentverket)
40:5 ap 7

44:3 ap 1

Anslag

SLU

Jordbruksverket

Tillsyn

Revision

x

x

Fler
enhet

EJ

E

S (S)

NS

IF

AB

IF

E

VF

ÖAB

ÖSF

ÖAB

ÖSF (S)

Jordbruksdepartementet

M

M

M

R

Styrelse

Uppdrag

Får verksamhetsbidrag

Samråd i frågor om
beslut om statligt bidrag,
utvecklingsinsatser m.m.
Föreslår styrelsemedlem
i Veterinära
ansvarsnämnden.

Fond som får del av
återbäring av medel.

Hippologutbildning

Bidrag för
hyreskostnader

Nämndeman äger för
biträde vid syn eller
besiktning i fråga om
hus eller annan
byggnad, som tillhör
staten, erhålla
dagarvode samt
resekostnadsersättning
och traktamente.

Ombesörja renskötseln
inom byns betesområde

Forskning rörande
ekologisk produktion

Medel för stöd till
samfinansierad
forskning inom
växtförädlingsområdet.

Samfinansierad
skogsforskning.

Namn

Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien

Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas
socialförsäkringsskydd

Nationella Stiftelsen för
Hästhållningens Främjande/
Hästnäringens nationella
stiftelse

Nordiska Genbanken

Nämndeman

Sameby

Stiftelsen Biodynamiska
forskningsinstitutet

Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Skogsbrukets
forskningsinstitut (Skogforsk)

x

MÖ

1971:437

1980:100

Lag

1967:895

1996:1515

Förordning

x

x

Avtal

64.000

500

600

16.800

9.933

1.177 samt
250

Medel 2007

RB

A (SLU)

A (SLU)

A (Jordbruksverket)

A (Jordbruksverket)

A (Jordbruksverket,
FMANS)

26:1 ap 1 A (FMANS)

26:1 ap 1,
44:1 ap 7

26:1 ap 1 A (FMANS)

25:1 ap 1

25:1 ap 1

42:3 ap 2

E/A
26:2 ap 1, (Jordbruksverket)
44:6 ap 3

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

51

x

Fler
enhet

Jordbruksdepartementet

Styrelse

ÖSF

ÖSF

ÖSF

IF

E

OKA

AS

EJ

EF

OKA

VF

Uppdrag

Viltvårdsområdesförening

Förebygga förekomst
och spridning av
Västra Sveriges Flyghavrefond flyghavre i länet.

Får i den utsträckning
det är förenligt med övrig
lagstiftning besluta att
älg, kronhjort och
dovhjort samt rådjur och
annat småvilt får jagas
inom området.
1980:896
1987:905

x

Organisationsbidrag

Sveriges konsumentråd

x

x

Organisationsbidrag

Sveriges Konsumenter i
samverkan

Avtal

Svenska
Naturskyddsföreningen

1996:93

Förordning

Anordnande av
konferens om effekter av
reformen av den
gemensamma
jordbrukspolitiken på
natur- och kulturvärden.

2000:592
2005:181
1999:1078

Lag

Svensk Lantbrukstjänst AB

x

MÖ

Organiserar upphandling
och fakturering av
kadaverhanteringen i
stödområdet.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Stödja och bedriva
forskning och utveckling
elitplantstation

Namn

300

3.580

369

200

2.400

750
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A

x

44:1 ap 7

x

x

x

Annan
återrapp

A
(Konsumentverket)
40:5 ap 1

BU/
motsv

A
(Konsumentverket)
40:5 ap 2

ÅR/
motsv

x

A (Jordbruksverket)

A (Jordbruksverket)

RB

A (Jordbruksverket)

44:3 ap 1

44:1 ap 2

44:3 ap 1

Anslag
Tillsyn

Revision

x

Fler
enhet

VF

F

IF

IF

IF

IF

AB

ÖSF (S)

Jordbruksdepartementet

M

Styrelse

BILAGA 7 JUSTITIEDEPARTEMENTET

Bilaga 7 Justitiedepartementet

154

x

x

Stöd till politiska partier

Främja forskning.

Svarar för auktorisation
och tillsyn över
advokater i enlighet med
bestämmelser i
Rättegångsbalken
1942:740 8 kap, utser
advokater till
Rättshjälpsfonden m.m.

Riksdagspartierna

Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond

Sveriges advokatsamfund

MÖ

Uppdrag

Namn

1942:740
8 kap

1989:185,
2002:1022

1972:625

Lag

1963:580
2007:1079
1996:1515

Förordning

x

Avtal
170.200

Medel 2007
90:6

Anslag
A

RB

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Annan
återrapp
Tillsyn

Riksrevisionen

Revision
x

Fler
enheter

Justitiedepartementet

Styrelse

OKA

ÖSF

EJ

VF

BILAGA 8 KULTURDEPARTEMENTET

Bilaga 8 Kulturdepartementet

156

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

Del av 6.110

Del av 6.110
Del av
29.088
Del av
29.088

Del av
50.232

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Arkiv Gävleborg

Arkiv Västmanland

Baltic Art Center på Gotland

Barents Litteraturcentrum

Bibeltrogna vänner

Fördelar medel enligt
förordning (1996:1605)
om individuell
Bildkonst upphovsrätt i Sverige visningsersättning

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

4.000

Museum

Arbetslivsmuseer

x

1992:318
1980:100

1998:1593
1999:291

1996:1605

1999:974

2002:920

3.451

Forsknings- och
utvecklingsarbete

Ansvarsmuseerna

1998:1593
1999:291
1999:974

x

26.746

Del av
50.232

RB

28:20 ap 2

28:38 ap 1

28:22 ap 1

28:22 ap 1

A: Riksantikvarie28:25 ap 2 ämbetet

28:37 ap 13

28:38 ap 1

A: Statens
28:18 ap 2 Kulturråd

Anslag

Anglikanska kyrkan i Sverige

1658

Medel 2007

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Avtal

1993:1212
1996:1515

Förordning

Får verksamhetsbidrag

Lag

Akademien för de fria
konsterna

MÖ

Uppdrag

Namn

x

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

1360

Fler
enheter

OKA

VF

EF

IF (TS)

EJ

IF

IF

IF

EJ

EJ

EJ (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd
A: Statens
28:2 ap 2.1 Kulturråd
A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228
Del av
49.024
Del av
763.228

Bidrag till konstinköp

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Borås Stadsteater

Bygdegårdarnas Riksförbund

Byteatern (Kalmar läns teater)

Camerata Nordica
(kammarorkester)

Centrumbildningar

Cirkus Cirkör

x

Fler
enheter

AB

L

IF

EJ

VF

Kulturdepartementet

IF

EJ

EJ

IF

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Styrelse

Del av
763.228

Revision

IF

Tillsyn

A: Statens
28:15 ap 2 Kulturråd

x

x

x

Annan
återrapp

Del av 3.526

BU/
motsv

EJ

28:29 ap 1

ÅR/
motsv

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Bokbranschens
finansieringsinstitut AB

1992:318

Prövar frågor om
katalogdatorstöd,
kreditstöd och
sortimentsstöd samt
utbildnings och
rådgivningsstöd t
bokhandeln

Bohusläns museum

x

Del av
144.728

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

28:22 ap 1

RB

Del av 6.110

28:29 ap 1

Anslag

Bohusläns föreningsarkiv

Medel 2007

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Avtal

Del av
144.728

Förordning

Blekinge museum

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

Bidrag till Dansnät
Sverige och daglig
träning för
frilandsdansare

Teater

Teater/museiverksamhet

Medel enl. avtal

Får verksamhetsbidrag

Danska kyrkan i Sverige

Dansnät Sverige

Dramaten

Drottningholms slottsteater/
Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum

En bok för alla AB

Eric Sahlströminstitutet

1996:1515

x

Del av
50.232

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

28:9 ap 2
A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

Del av
19.373

A:
Kammar28:5 ap 6 kollegiet

A:
Kammar28:5 ap 2 kollegiet

28:7 ap 1

28:38 ap 1

10.200

7.621

201.038

Del av
21.178

A: Statens
28:2 ap 2.1 Kulturråd

Del av
49.024

Får verksamhetsbidrag

Dansallians

1999:974

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

Del av
19.373

Får verksamhetsbidrag

Dalhalla

1998:1593
1999:291

A: Statens
28:6 Kulturråd

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Dalasimfoniettan

28:29 ap 1

RB

Del av
144.728

28:22 ap 1

Anslag

Dalarnas museum

Medel 2007

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Avtal

Del av 6.110

Förordning

Dalarnas folkrörelsearkiv

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

ÖAB

ÖAB

EJ

ÖSF

IF

VF

ÖAB

AB

ÖSF

ÖAB (S)

ÖSF

EJ (TS)

Kulturdepartementet

R

Styrelse

Uppdrag

Del av
109.382

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Bidrag för översättning

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Film i Dalarna

Film i Gävleborg

Film i Halland

Del av
50.232

Expertkommittén för
översättning av finskspråkig
facklitteratur till svenska

1999:974
2000:655
1993:956

x

1998:1593
1999:291

Del av
50.232

Del av
50.232

Medel 2007

Evangeliska Frikyrkan

Avtal

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, huvudman
för
studiemedelsberättigad
utbildning

1999:974
2000:655
1993:956

1999:974

Förordning

x

1998:1593
1999:291

1998:1593
1999:291

Lag

Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen

x

MÖ

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, huvudman
för
studiemedelsberättigad
utbildning

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
Estniska-evangelisk-lutherska om statsbidrag till
trossamfund
kyrkan i Sverige

Namn

RB

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

28:9 ap 1

28:38 ap 1

28:38 ap 1

28:38 ap 1

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

VF

EJ

EJ

L

EJ

V

IF (TS)

V (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Film i Skåne

Film i Stockholm

Film i Sörmland

Film i Uppland

Film i Värmland

Film i Väst

Film i Västerbotten

Medel 2007

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Avtal

Film i Jönköpings län

Förordning

Del av
115.054

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

RB

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

Kulturdepartementet

Styrelse

L

AB

EJ

EJ

EJ

EJ

ÖAB

EJ

VF

Del av
115.054

Del av
115.054

Del av
115.054

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Fördelar medel mellan
länsförbunden

Film på Gotland

Filmarkivet i Grängesberg

Filmpool Jämtland

Filmpool Nord

Folkbildningsförbundet

1991:975

Del av
115.054

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Film i Örebro län

1976:1046
1980:100

Del av
115.054

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Film i Västmanland

x

Del av
115.054

Medel 2007

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Avtal

Film i Västernorrland

Förordning

Del av
115.054

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

RB

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

Anslag

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Tre revisorer varav en
auktoriserad.

Revision

Fler
enheter

Kulturdepartementet

Styrelse

IF

ÖAB

EJ

EJ

PK

EJ

EJ

L

VF

Del av 6 110

Del av 6.110

Del av 6.110

Del av 6.110

Del av 6.110

Del av 6.110

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
Folkrörelsearkivet för Uppsala statsbidrag till regional
kulturverksamhet
län

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Folkrörelsearkivet Blekinge

Folkrörelsearkivet i
Västerbotten

Folkrörelsearkivet
Västernorrland

Folkrörelsernas arkiv för
Värmland

Folkrörelsernas arkiv i
Norrbotten

28:22 ap 1

28:22 ap 1

28:22 ap 1

28:22 ap 2

28:22 ap 1

28:22 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

RB

Får verksamhetsbidrag

Anslag

Folkoperan AB

Medel 2007

28:2 ap 2.1, A: Statens
28:15 ap 2 Kulturråd

Avtal

Del av
49.024

Förordning

Folkets Hus och Parker

Lag

Verksamhetsbidrag,
arbetsförmedlingsuppdra
g samt bidrag för
konstinköp

MÖ

Uppdrag

Namn

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

Kulturdepartementet

Styrelse

IF

IF

IF

IF

EJ

EJ

AB

IF

VF

Utser ledamot i styrelsen
för Sveriges författarfond

Föreningen svenska tecknare

Del av 6.110

Del av 6.110

Del av 6.110

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Föreningsarkivet i Jämtlands
län

Föreningsarkivet i Sörmland

1992:318

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
Föreningsarkiven i Stockholms statsbidrag till regional
kulturverksamhet
län

x

8.249

460

Del av
50.232

28:22 ap 1

28:22 ap 1

28:22 ap 1

A:
Kammar28:30 ap 7 kollegiet

28:21 ap 1

28:38 ap 1

x

x

x

x

Två revisorer varav en
ska vara auktoriserad
enligt FAR.

Museum

x

Föreningen Svensk Form

1999:974

Restaurering, arkivering
och förvaltning av
försvarsanknuten film

1998:1593
1999:291

Föreningen Armé-, marin- och
flygfilm

x

Frälsningsarmén

Kulturdepartementet

IF

IF

IF

ÖAB

IF

IF

V (TS)

IF

EJ

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

x

EJ

VF

Får verksamhetsbidrag

Fler
enheter

Fotosekretariatet

Styrelse

A:
Nordiska
museet

Revision

EF

Tillsyn

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Annan
återrapp

Del av
763.228

BU/
motsv

Får verksamhetsbidrag

ÅR/
motsv

Folkteatern i Göteborg ek för.

RB

28:18 ap 1 A: Statens
Kulturråd

28:22 ap 1

Anslag

Del av
26.015

Del av 6.110

Medel 2007

Får verksamhetsbidrag

Avtal

Folkrörelsernas
konstfrämjande

Förordning

Folkrörelsernas arkiv i Örebro
län

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd
A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd
A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

Del av
144.728

Del av
763.228
Del av
763.228

Del av 6.110

Del av
144.728

Del av
144.728
Del av
29.088

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Göteborgs konsert AB

Göteborgs museer

Göteborgs Stadsteater AB

Göteborgsoperan AB

Hallands Arkivförbund

Hallands länsmuseer

Halmstad och Varberg
(museer)

Hanaholmens kulturcentrum

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

28:29 ap 1

28:29 ap 1

28:22 ap 1

28:29 ap 1

RB

Del av
763.228

28:29 ap 1

Anslag

Får verksamhetsbidrag

Medel 2007

Gävle symfoniorkester

Avtal

Del av
144.728

Förordning

Försvarshistoriskt museum i
Boden

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

Kulturdepartementet

Styrelse

EJ

ÖSF

EJ

IF

AB

AB

EJ

ÖAB

PK

EJ

VF

2.840

Del av
144.728

1999:974

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, tillstånd att
utfärda examina,
tillstånd att bedriva
studiestödsberättigad
utbildning.

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Isländska kyrkan i Sverige

Johanneslunds teologiska
högskola

Judiska centralrådet

Julita gård

Jämtlands läns museum

1998:1593
1999:291

1999:974
2000:655
1993:956

1998:1593
1999:291

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Islamiska samarbetsrådet

1999:974

Del av
50.232

Del av
50.232

Del av
50.232

Del av
50.232

1998:1593
1999:291

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, nominerar
ledamot till råd inom
Nämnden för statligt
stöd till trossamfund
1999:974
2007:1192

Del av
19.373

Får verksamhetsbidrag

Internationella
Vadstenaakademien

28:29 ap 1

A:
Nordiska
28:28 ap 1 museet

28:38 ap 1

28:38 ap 1

28:38 ap 1

28:38 ap 1

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Får verksamhetsbidrag

Helsingborgs Stadsteater AB

RB

Del av
152.583, del
av 763.228

Avtal
28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Förordning
Del av
152.583, del
av 763.228

Lag

Helsingborgs Nya Konserthus
Får verksamhetsbidrag
AB

MÖ

Anslag

Uppdrag

Medel 2007

Namn

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

ÖSF

AB

AB

VF

ÖSF

HB/K

EJ (TS)

IF

IF (TS)

EJ (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

Del av
763.228

Del av
144.728

Del av 6 110

Del av 14.
728

Del av
763.228

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Jönköpings Sinfonietta

Kalmar konstmuseum

Kalmar läns Arkivförbund

Kalmar läns museum

Kammarorkestern Musica Vitae
Får verksamhetsbidrag
AB

Kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken för
Västerås Sinfonietta

Får verksamhetsbidrag

Del av
144.728

Jönköpings läns museum
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Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Avtal

Del av 6.110

Förordning

Jönköpings läns
folkrörelsearkiv

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

RB

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

28:22 ap 1

28:29 ap 1

A: Statens
28:6 Kulturråd

28:29 ap 1

28:22 ap 1

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

Kulturdepartementet

Styrelse

EJ

AB

ÖSF

IF

EJ

EJ

ÖSF

EJ

VF

Uppdrag

Del av
152.583

Del av
144.728

Del av
144.728

Statsbidrag enligt
förordningen (1998:305)
om försöksverksamhet
med ändrad fördelning
av statsbidrag till
regional
kulturverksamhet.

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Lettiska-evangelisk-lutherska
kyrkan i Sverige

Länsbiblioteket Skåne

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet på Gotland

1999:974

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

x

x

BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp

Del av
50.232

343.946

28:29 ap 1

28:29 ap 1

A: Statens
28:4 ap 1 Kulturråd

28:38 ap 1

x

x

x

x

Opera.

ÅR/
motsv

A:
Kammar28:5 ap 1 kollegiet

RB

x

28:22 ap 1

28:38 ap 1

Anslag

Del av
15.583, del
A: Statens
av 144.728 28:4 ap 28:29 Kulturråd

Del av 6.110

Del av
50.232
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Kungliga Operan AB

Avtal

Kulturen i Lund

1999:974
2000:655
1993:956

Förordning

Bidrag till verksamhet.
Får vidareförmedlas till
andra institutioner.

1998:1593
1999:291

Lag

Kronbergsarkivet

MÖ

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, tillstånd att
utfärda examina,
tillstånd att bedriva
studiestödsberättigad
Korteboskolan SAMS
missionsskola och bibelinstitut utbildning

Namn
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

EJ

EJ

V

VF

IF

ÖSF

EJ

IF (TS)

AB (S)

Kulturdepartementet

Styrelse

28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
152.583, del
av 763.228

Del av
50.232

1999:974
2000:655
1993:956

1993:1212
1996:1515

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, bedriver
studiemedels-berättigad
utbildning

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, tillstånd att
utfärda examina,
tillstånd att bedriva
studiestöds-berättigad
utbildning

Utgivning av svenska
tonsättares verk. Rätt att
föra talan m a a
Upphovsrättförordningen.

Malmö museer

Malmö Opera och Musikteater
AB

Malmö Symfoniorkester AB

Metodistkyrkan i Sverige

Metodistkyrkans Nordiska
Teologiska seminarium

Musikaliska Akademien

x

1992:318
1980:100

x

28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
152.583, del
av 763.228

Bidrag för regional
kulturverksamhet

1999:974
2000:655

28:4 ap 1, A: Statens
28:29 Kulturråd

Del av
152.583, del
av 763.228

Får verksamhetsbidrag

Malmö Dramatiska teater AB

1998:1593
1999:291

28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
152.583, del
av 763.228

x

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Länsteatern på Gotland

28:38 ap 1

Del av
19.373 samt
del av 28:7 ap 2 och
10.122
3

Del av
50.232

28:38 ap 1

RB

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

Anslag

Del av
763.228

Del av 144
728
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Får verksamhetsbidrag

Avtal

Länsteatern JämtlandHärjedalen

Förordning

Länsmuseet Västernorrland

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Minst en auktoriserad
revisor

Revision

Fler
enheter

AB

AB

PK

AB

IF

EJ

ÖSF

VF

IF

IF

V (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

Del av
763.228

Del av
763.228

Del av
50.232

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Får verksamhetsbidrag

Norrbottens museum

Norrdans

Norrköpings Symfoniorkester

Norska kyrkan i Sverige

Oktoberteatern

Del av
763.228

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
144.728

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

1999:974

A: Statens
28:6 Kulturråd

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:38 ap 1

28:29 ap 1

A: Statens
28:6 Kulturråd

28:29 ap 1

Norrbottens Kammarorkester

A:
Kammar25:1 ap 3 kollegiet

Kulturellt utbyte mellan
de nordiska länderna.

1998:1593
1999:291

RB

A:
Kammar28:30 ap 6 kollegiet

28:29 ap 1

Anslag

Nordiska kulturfonden

4.862

Del av
144.728

Medel 2007

Del av
144.728

Avtal

Nordiska Akvarellmuseet

Nobelmuseet

Förordning

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Museum.

Naturhistoriska museet i
Göteborg

Lag

366

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Nordisk folkhögskola i Genève Får verksamhetsbidrag

Uppdrag

Namn

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

EJ

L

L

EJ

F

EJ

EJ

ÖAB

EJ

VF

EF

EJ (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

Del av
152.583, del
av 144.728

Del av
144.728

x

Handhar TV-avgift, bl.a.
beslut om
avgiftsskyldighet m.m.

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Bidrag till verksamhet.
Får vidareförmedlas till
andra institutioner.

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Bidrag till konstinköp

Pingströrelsen

Radiotjänst i Kiruna AB

Reaktor Sydost

Regionmuseet i
Skåne/Regionmuséet i
Kristianstad

Regionmuseum Västra
Götaland

Regionteatern BlekingeKronoberg

Riksföreningen Våra gårdar

1989:41
1980:100

1998:1593
1999:291

x

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

1989:46:00

1999:974

Del av 3.526

Del av
763.228

Del av
115.054

Del av
50.232

Del av
50.232

1999:974
2007:1192

1998:1593
1999:291

Ortodoxa och österländska
kyrkors ekumeniska råd
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Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, nominerar
ledamot till råd inom
Nämnden för statligt
stöd till trossamfund

Avtal
Del av
19.373

Förordning

Får verksamhetsbidrag

Lag

Orionteatern

MÖ

Uppdrag

Namn

RB

A: Statens
28:15 ap 2 Kulturråd

A: Statens
28:6 Kulturråd

28:29 ap 1

28:4 ap 1, A: Statens
28:29 ap 1 Kulturråd

A:
Kammar28:35 ap 2 kollegiet

28:38 ap 1

28:38 ap 1

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

Anslag

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Regeringen utser revisor

Revision

Fler
enheter

ÖAB

VF

IF

ÖAB

ÖSF

ÖSF

EJ

AB

IF (TS)

EJ (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

1.002

5.451

Del av 3.526

Del av
50.232

Teater.

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, nominerar
ledamot till råd inom
Nämnden för statligt
stöd till trossamfund

Museum.

Får verksamhetsbidrag

Bidrag till konstinköp

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Riksteatern

Romersk-katolska kyrkan i
Sverige

Röhsska museet

Sámi Theáter

Samlingslokalorganisationernas
samarbetskommitté

Sjundedags-Adventistsamfundet

Skaraborgs läns
folkrörelsearkiv

x

x

1998:1593
1999:291

1998:1593
1999:291

1999:974

1999:974

1996:1515

1999:1177

Del av 6.110

Del av
50.232

256.863

Del av
19.373

Erhåller
medel från
Svenska
Spel.
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Bidrag för verksamhet.

1995:361
1980:100

Avtal

Riksskådebanan

x

Förordning

Beslutar om och delar ut
bidrag

Lag

Riksidrottsförbundet

MÖ

Uppdrag

Namn

x

A: Statens
28:2 ap 5.1 Kulturråd

28:22 ap 1

28:38 ap 1

A: Statens
28:15 ap 2 Kulturråd

x

A:
Kammar28:30 ap 8 kollegiet

28:38 ap 1

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn
Två revisorer utses av
stämman, ska vara
auktoriserad eller
godkänd revisor med
revisorsexamen.

Revision

R

Styrelse

Fler
enheter

IF

VF

x

x

x

Kulturdepartementet

IF

IF (TS)

EJ

EJ

EJ

V (TS)

IF

x

x

BU/
motsv

A:
Kammar28:5 ap 3 kollegiet

x

ÅR/
motsv

IF

RB

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

Anslag

6.973

13.842

Får verksamhetsbidrag

Erhåller stöd för
verksamhet, samråd i
fråga om bidrag till
arbetslivsmuseer.

Museum.

Stiftelsen Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek

Stiftelsen Arbetets museum

Stiftelsen Àttje, Svenskt fjälloch samemuseum

Erhåller bidrag för
verksamhet

Stiftelsen Dansmuseifonden för
Får verksamhetsbidrag
Dansmuseet

Stiftelsen Dansens hus

Stiftelsen Carl och Olga Milles
Får verksamhetsbidrag
Lidingöhem

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Smålands Musik och teater

2002:644
1996:1515

28:29 ap 1

Del av
144.728

Smålands museum

9.672

Del av
21.178

3.634

x

x

x

A:
Kammar28:5 ap 5 kollegiet
A:
Kammar28:30 ap 1 kollegiet

x

x

ÅR/
motsv

A:
Kammar28:30 ap 3 kollegiet

A:
Kammar28:28 ap 4 kollegiet

28:21 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

RB

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

28:3 ap 1,
28:22 ap 1

Anslag

28:4 ap 1, A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av 6 110
samt 976
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Får verksamhetsbidrag

Avtal

Skånes Dansteater AB

Förordning

Skånes arkivförbund

Lag

Tidsbegränsade
nationella uppdrag enl.
regeringsbeslut, erhåller
stöd för verksamhet
enligt förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

x

x

x

BU/
motsv

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Kulturdepartementet

ÖSF

ÖSF

S (S)

ÖSF

AS (S)

EJ

ÖSF

AB

EJ

VF

ÖSF

Fler
enheter

Lämnar
revisionsberättelse,
regeringen förordnar
revisor

R

R

R

R

R

Styrelse

Lämnar
revisionsberättelse

Revision

A: Statens
28:4 ap 1 Kulturråd

Del av
152.583

103.436

Får verksamhetsbidrag

Museum. Prövar frågor
om utförsel enligt lagen
om fornminnen samt
frågor om bidrag till
arbetslivsmuseer.

Stiftelsen Musik i Skåne

Stiftelsen Nordiska museet

x

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Stiftelsen länsteatern i Örebro

A:
Kammar28:28 ap 1 kollegiet

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
763.228

Stiftelsen länsteatern i Dalarna Får verksamhetsbidrag

1996:1515
2002:644

Delar ut stipendier

Stiftelsen Längmanska
kulturfondens nämnd

602

Museum

Stiftelsen Judiska museet

1992:318
1988:950
1980:100

x

Fler
enheter

x

x

x

Lämnar
revisionsberättelse

Kulturdepartementet

R

S

IF

ÖSF

ÖSF

EJ

ÖSF (S)

ÖSF (S)

ÖSF (S)

NS

ÖSF

ÖSF (S)

VF

ÖSF

R

R

Styrelse

A:
Kammar28:30 ap 11 kollegiet

Lämnar
revisionsberättelse

Revision

ÖSF

Del av
763.228

Får verksamhetsbidrag

Stiftelsen Göteborgs-musiken

x

x

Tillsyn

A: Statens
28:6 ap 3 kulturråd

x

x

Annan
återrapp

R

14.826

x

x

x

BU/
motsv

A:
Kammar28:30 ap 5 kollegiet

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

A:
Kammar28:35 ap 3 kollegiet

ÅR/
motsv

R

Vård och konservering
av museiföremål.

1996:1515

RB

A:
Kammar28:30 ap 2 kollegiet

Anslag

A:
Kammar15.428 28:12 ap 1, 2 kollegiet

Stiftelsen Föremålsvård i
Kiruna

Utgivning av
nyhetstidning och lättläst
Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur litteratur

1996:1515
1980:100

Bidragsgivning

Stiftelsen framtidens kultur

x

Får verksamhetsbidrag

Stiftelsen Folkteatern i
Gävleborg
Del av
763.228

800

Stiftelsen Filmform

Medel 2007

Rådgivning och
distribution i fråga om
film- och videokonst

Avtal

7.173

Förordning

Får verksamhetsbidrag

Lag

Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum

MÖ

Uppdrag

Namn

Del av
763.228

42.677

Del av
763.228

Del av
50.232

1999:974
2000:655
1991:447
2007:1179

Medel för verksamhet,
bl.a. stöd till musikliv
lokalt och regionalt.

Får verksamhetsbidrag

Museum. Får fatta beslut
av myndighetsutövan-de
karaktär avseende
personalen.

Museum

Får verksamhetsbidrag

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, rätt att
bedriva studiemedelsberättigad utbildning

Uppgift som landsarkiv

Stiftelsen Teater
Västernorrland

Stiftelsen Tekniska museet

Stiftelsen Thielska galleriet

Stiftelsen Östergötlands
länsteater

Stockholms katolska stift

Stockholms stadsarkiv

x

1992:318
1980:100
1996:1515

1996:1598
1996:1515
x

Stiftelsen Svenska
Rikskonserter

1992:318
1980:100

Fördelar medel m.m.

Stiftelsen Svenska
Filminstitutet

x

Museum

Stiftelsen Strindbergsmuseet

1996:1515

2.685

69.316

RB

x

A:
Kammar28:30 ap 10 kollegiet

x

A:
Kammar28:30 ap 4 kollegiet

28:38 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

x

x

A:
Kammar28:28 ap 3 kollegiet

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

A:
28:1 ap 4.6, Kammar28:5 ap 4 kollegiet

x

x

ÅR/
motsv

A:
Kammar28:28 ap 2 kollegiet

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Anslag

295.054 28:35, ap 1, 2

581

58.020

Del av
763.228
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Museum

Avtal

Stiftelsen Skansen

Förordning

Får verksamhetsbidrag

Lag

Stiftelsen Norrbottensteatern

MÖ

Uppdrag

Namn

x

x

x

x

x

BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Lämnar
revisionsberättelse

Regeringen förordnar
revisor

Regeringen förordnar
revisor

Lämnar
revisionsberättelse,
regeringen utser revisor

Revision

Fler
enheter

ÖSF

VF

PK

IF

ÖSF

ÖSF (S)

ÖSF

ÖSF

ÖSF (S)

ÖSF

ÖSF

ÖSF (S)

Kulturdepartementet

R

R

R

R

Styrelse

Svenska Alliansmissionen

1992:318

1992:318

Utser ledamot i styrelsen
f Sveriges författarfond

Utser ledamot i
Nämnden för
isotopgeologi

Svenska gruvföreningen/
SveMin

1998:1593
1999:291

Svenska Fotografers förbund

x

Svenska Baptistsamfundet

x

1960:729
1992:318
1980:100

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Svenska Artisters och
Fördelar ersättning enligt
Musikers Intresseorganisation, bestämmelser i särskilda
författningar.
SAMI

28:38 ap 1

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Svensk Musik

1999:974

1998:1387

1999:974

Bidrag för notutgivning,
information och
internationell
kontaktförmedling

Strindbergsteatern

1998:1593
1999:291

Del av
19.373

Får verksamhetsbidrag

Stockolms läns museum

x

28:7 ap 2

Del av
144.728

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Del av
50.232

Del av 5.000

Del av
50.232

RB

28:38 ap 1

28:20 ap 14

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

Anslag

Del av
763.228

Del av
144.728
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Får verksamhetsbidrag

x

Avtal

Stockholms Stadsteater AB

Förordning

Stockholms stadsmuseum

Lag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

MÖ

Uppdrag

Namn

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

EJ

EJ

NS

AB

PK

VF

EJ

EJ

V (TS)

EF

V (TS)

Kulturdepartementet

Styrelse

Uppdrag

Del av 8.000

10.151

Del av
50.232

x

x

Får fatta beslut av
myndighetsutövande
karaktär avseende
personalen.

Fördelar bidrag enligt
Svenska tonsättares
bestämmelser i
internationella musikbyrå, STIM författning.

Prövar frågor om statliga
stipendier inom
stiftelsens verksamhetsområde.

Får verksamhetsbidrag

Ersättning för
sändningsverksam-het
(TV), ersättning för
verksamhet med
sverigefinsk
amatörteater

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Svenska språknämnden

Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier f vistelse
vid svenskehemmet
Voksenåsen

Sverigefinska biblioteket i
Stockholm

Sverigefinska Riksförbundet
för sändingsverksamhet

Sveriges Buddhistiska
Samarbetsråd

1998:1593
1999:291

1992:318
1980:100

1999:974

Del av
29.088

28:38 ap 1

A:
27:2 ap 2, Kammar28:1 ap 2.7 kollegiet

A: Statens
28:2 ap 3.6 Kulturråd

28:1 ap 4.6

x

x

x

1960:729
1992:318
1998:1387
1980:100
28:20 ap 14

28:2 ap 4.6

28:38 ap 1

A:
Kammar28:26, ap 1 kollegiet

ÅR/
motsv

x

Del av 5.000

Del av
29.088

RB

A: Statens
28:6 Kulturråd

28:16

Anslag

1992:318
1980:100

1998:1387

x

Bidrag för
gäststipendium

Svenska Pennklubben

Del av
50.232

x

Svenska Missionskyrkan

1998:1593
1999:291

305.000

x

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund
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Svenska kyrkan

Avtal

Kyrkoverksamhet
reglerad i författning, får
kyrkoantikvarisk
ersättning

1999:974

Förordning

Del av
763.228

1998:1591
1990:1144
1999:288

Lag

Får verksamhetsbidrag

MÖ

Svenska kammarorkestern

Svenska Hemslöjdsföreningars Medel för verksamhet,
betalas ut av NFH
Riksförbund

Namn

x

x

x

BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Regeringen förordnar
revisor

En revisor ska vara
auktoriserad.

Revision

Fler
enheter

ÖSF

EJ

VF

IF (TS)

IF

EJ

ÖSF

IF

IF

EJ

V (TS)

V (TS)

Kulturdepartementet

R

Styrelse

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd
A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
144.728
Del av
763.228
Del av
763.228

1996:844

1980:100

x

x

Utser majoriteten av
ledamöterna i styrelser
för SVT, SR och UR
samt upprättar
koncernredovisning.

Sändningstillstånd
beslutat av regeringen
0612. Vissa uppgifter
enl. säkerhetsförordning

Sändningstillstånd
beslutat av regeringen
0612.

Bidrag till anpassning av
studiematerial. Utbetalas
av Socialstyrelsen

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Sveriges Radio AB

Sveriges Radio Förvaltnings
AB

Sveriges Television AB

Sveriges utbildningsradio AB

Synskadades Riksförbund

Sörmlands museum

Sörmlands Musik och teater

Teater Halland

1996:844
1992:72
1989:41

1996:844
1992:72
1989:41

1996:633

1996:633

x

Sändningstillstånd
beslutat av regeringen
0612. Vissa uppgifter
enl. säkerhetsförordning

10.549

7.112

28:29 ap 1

A:
Kammar25:1 ap 5 kollegiet

A:
Kammar27:2 ap 2 kollegiet

28:20 ap 10,
12

RB

x

28:2 ap 1

Anslag

Sveriges författarförbund

1992:318
1960:729
1980:100

21.089

Medel 2007

Fördelar medel enligt
bestämmelser i
författning

Avtal

x

Förordning

Sveriges Dramatikerförbund

Lag

Bidrag till driften och
administrationen av en
digital pjäsbank, föreslår
ledamot i styrelsen för
Sveriges författarfond

MÖ

Uppdrag

Namn

x

x

ÅR/
motsv

x

x

x

BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp

Fler
enheter

Kulturdepartementet

R

Granskningsnämnden

R

R

Styrelse

R

Regeringen förordnar
revisor

Revision

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden

Tillsyn

IF

L

L

IF

AB

AB

AB

AB

IF

EF

VF

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd
A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Del av
50.232

976

Del av
144.728
Del av
763.228
Del av
763.228

Statsbidrag till
trossamfund enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund

Innehavare av treårigt
nationellt uppdrag inom
barn- och
ungdomsteater.

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Ulriksdals slottsteater
(Confidencen)

Ungerska protestantiska
kyrkan i Sverige

UngScen Öst

Upplandsmuseet

Uppsala Kammarorkester

Upsala Stadsteater AB

Visby Internationella
Tonsättarcentrum

1999:974

Får verksamhetsbidrag

Tornedalsteatern

1998:1593
1999:291

Del av
19.373

Får verksamhetsbidrag

Teracom AB

Del av
29.088

Del av 8.000

1996:633

Nätoperatör för TV och
radio. Vissa uppgifter
enl. säkerhetsförordning

x

Del av
50.232

1999:974
2000:655

RB

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

28:29 ap 1

28:3 ap 1

28:38 ap 1

A: Statens
28:7 ap 3 Kulturråd

A: Statens
28:2 ap 3.6 Kulturråd

28:38 ap 1

A: Statens
28:2 ap 2.1 Kulturråd

Anslag

Teologiska högskolan

Medel 2007

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
om statsbidrag till
trossamfund, rätt att
bedriva studiemedelsberättigad utbildning

Avtal

Del av
49024

Förordning

Får verksamhetsbidrag

Lag

Teateralliansen AB

MÖ

Uppdrag

Namn

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

IF

AB

IF

ÖAB

VF

IF

AB

EJ

ÖSF

EJ

IF (TS)

ÖSF (S)

Kulturdepartementet

R

Styrelse

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Uppgift som landsarkiv

Voksenåsen A/S

Värmlands museum

Värmlands Teater och
Musikstiftelse/Värmlandsoperan

Värmlandsarkiv

Del av
144.728
Del av
763.228

Del av
144.728

Del av
144.728

Får verksamhetsbidrag

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Västerbottensteatern AB

Västergötlands museum

Västmanlands läns museum

Del av
763.228

Del av
144.728

Del av
29.088

Medel 2007

Västerbottens museum

Avtal

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

2007:1179
1995:183

1996:1515

Förordning

Del av
763.228

Lag

Får verksamhetsbidrag

MÖ

Västerbottenmusiken AB för
Norrlandsoperan

Västarvet (Bohusläns museum,
Naturhistoriska museet i
Göteborg, Regionmuseum
västra Götaland och
Bidrag för regional
kulturverksamhet
Västergötlands museum)

Uppdrag

Namn

RB

28:29 ap 1

28:29 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

28:29 ap 1

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

Anslag

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

x

x

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

VF

EJ

L

AB

ÖAB

EJ

EJ

L

ÖSF

ÖSF

AB (S)

Kulturdepartementet

Styrelse

Avtal

204

Del av
763.228

Medel 2007

Del av
144.728

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Får verksamhetsbidrag

Östergötlands länsmuseum

Östersjöns Författar- och
Översättarcentrum

Del av
29.088

Del av 6 110

Östergötlands Arkivförbund

Del av
50.232

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Bidrag till teologisk
utbildning enligt
förordning (1999:974)
Örebro missionsskola/ Örebro om statsbidrag till
trossamfund
teologiska högskola

Örebro läns museum

Del av
144.728

1999:974

Förordning

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
kulturverksamhet

Museum

Zornsamlingarna

Lag

Del av 6.110

Får verksamhetsbidrag

Västsvenska Teater och Dans
AB f Bohusläns Teater och
Älvsborgsteatern

MÖ

Verksamhetsstöd enligt
förordningen
(1996:1598) om
statsbidrag till regional
Älvsborgs läns föreningsarkiv kulturverksamhet

Uppdrag

Namn

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Regeringen förordnar
revisorer

Revision

R

Styrelse

Fler
enheter

VF

A: Statens
28:2 ap 4.6 Kulturråd

28:29 ap 1

28:22 ap 1

28:38 ap 1

28:29 ap 1

28:22 ap 1

x

x

x

x

Kulturdepartementet

EJ

ÖSF

IF

EJ

ÖSF

IF

OKA

x

BU/
motsv

ÖAB

x

ÅR/
motsv

A:
Kammar28:30 ap 13 kollegiet

RB

A: Statens
28:6 ap 3 Kulturråd

Anslag
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x

x

x

x

x

x

Bedriver informationsoch
registreringsverksamhet
inom miljöområdet samt
är huvudman för EMASoch EPD-systemen.
Administrerar och
vidareutvecklar det så
kallade EKU-verktyget
för hållbara offentlig och
annan professionell
upphandling.

Samfällighet för
gemensam vattentäkt.

Utfärdar intyg m.m.

Handlägger frågor
rörande byggande i
vatten, vattenreglering,
fiskefrågor samt
vattenföroreningsfrågor i
Torne älvs
vattenområde. Rätt att ta
ut avgift (liknande
bygdeavgift).

Fiskevårdsföreningar
ansvarar för sina
fiskevårdsområden, och
samverkar med
sportfiskeföreningar och
fiskekonsulent.

Funktionskontroll av
ventilationssystem enligt
lag.

Handlägger förrättningar
enligt lagen (1976:997)
om vattenförbund

Bolag som ska kunna
säkra resurserna för att
hantera störningar i
kraftsystemet

AB Svenska
Miljöstyrningsrådet

Bevattningssamfälligheter

Bilskrotare, auktoriserade

Finsk-svenska
gränsälvskommissionen

Fiskevårdsföreningar

Funktionskontrollant

Förrättningsmän

Gasturbiner AB

MÖ

Uppdrag

Namn

1976:997

1994:847

2005:181

1971:850

1998:812

Lag

1983:790
1981:1265
2005:1156

1991:1273

2007:186

2002:956

Förordning

Avtal

Medel
2007
Anslag

A (Svenska
kraftnät)

A
(Naturvårdsverket)

RB

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Kommunal nämnd

Lst/ Naturvårdsverket

Annan
återrapp Tillsyn

Två revisorer utses av
bolagsstämman.

Revision

R

x

x

x

x

x

Fler
enheter

AB

E

E

EJ

IF

EJ

SAM

AB (S)

VF

Miljödepartementet

Styrelse

Uppdrag

Ansvarig för kontroller
enligt plan- och
bygglagen

x

Tillsyn. Tillförordnas av
länsstyrelse.

Förening bildad av flera
intressenter i syfte att
informera om rovdjur.

Ansvarig för kontroller
enligt plan- och
bygglagen.

Naturvårdsvakt

Rovdjurscentra De stora 5

Sakkunnig kontrollant (vid
byggverksamhet)

Stiftelsen för Miljöstrategisk
forskning (Mistra)

Stödja forskning av
strategisk betydelse för
en god livsmiljö och
främja utvecklingen av
starka forskningsmiljöer.

x

20.000

4.000

20.000

Medel
2007

34:5 ap 1

34:1 ap 1.

34:5 ap1

Anslag

A
(Naturvårdsverket)

A
(Forskningsrådet och
Naturvårdsverket)

RB

A
(Naturvårdsverket)

Avtal

Samfinansierad
Stiftelsen för institutet för
miljöteknikforskning med
vatten- och luftvårdsforskning Forskningsrådet,
Vinnova och näringslivet
(SIVL)

1987:383

2002:956

1987:383

Förordning

A (Boverket)

1987:10

1998:808
1975:1313

1998:812

1987:10

Lag

Samverkar med
Boverket om
omstrukturering av
kommunala
Statens bostadsomvandling AB bostadsföretag

x

x

Miljökontrollanter

x

x

MÖ

Miljökontrollanter som
avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr
761/2001.

Vid markavvattning ska
samfällighet bildas.
Detta regleras i särskild
Markavvattningssamfälligheter lag.

Kvalitetsansvarig (vid
byggverksamhet)

Samfinansierad
forskning och
utvecklingsverksamhet
med Forskningsrådet,
Vinnova och
IVL Svenska Miljöinstitutet AB näringslivet.

Namn

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Ackrediteras av
Swedac

SWEDAC

Lst/ Naturvårdsverket

Ackrediteras av
Swedac

Annan
återrapp Tillsyn

Regeringen förordnar
revisor

Revision

R

R

R

x

x

10

x

x

Fler
enheter

ÖSF (S)

EJ

AB (S)

E

EF

E

E

SAM

E

AB

VF

Miljödepartementet

Styrelse

Förvaltar Tyresta
nationalpark

Stiftelsen Tyrestaskogen

Viltvårdsområdesförening

Främja viltvården genom
en samordning av jakten
och åtgärder till skydd
och stöd för viltet.

Vattenreglering för
Vattenregleringssamfälligheter kraftändamål.

Lst/ Naturvårdsverket

x

x

2000:592
2005:181

1998:812

IF

SAM

ÖSJP

Miljödepartementet

x

x

Vattenförbund

EJ

AB (S)

Vattenvårdande
verksamhet för enskilda.

35:5 ap. 1-5

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

S (S)

ÖAB

ÖSF (S)

VF

ÖAB (S)

x

Fler
enheter

A (Statens
energimyndi
ghet)

R

Styrelse

Tjänster inom mätteknik
mm

Regeringen förordnar
revisor

Revision

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut Aktiebolag

x

Annan
återrapp Tillsyn

ÖAB

BU/
motsv

A (Svenska
Kraftnät)

ÅR/
motsv

SwePol Link

34:2 ap 7

A
(Naturvårdsverket)

E

A
(Naturvårdsverket)

RB

Äger de svenska och
internationella delarna
av förbindelsen till
Polen.

3.000

34:8

34:2 ap 7

Anslag

Swedish Water House (SWH)

11.928

Medel
2007

Bygger nätverk för
hållbara vattensystem,
mobiliserar kompetens
för att stödja
internationella
processer, och främjar
svenskt nationellt och
internationellt samarbete

x

Avtal

Swedesurvey

1996:1515

1987:938

Förordning

Säljer svenskt kunnande
inom lantmäteriområdet
utomlands.

1976:997
1998:808
2005:181

Lag

Stockholms internationella
miljöinstitut SEI

x

MÖ

Internationellt
forskningscentrum för
miljö och hållbar
utveckling.

Förmedla kunskap och
erfarenheter framförallt
Stockholm International Water inom området integrerad
vattenförvaltning
Institute (SIWI)

Uppdrag

Namn

BILAGA 10 NÄRINGSDEPARTEMENTET

Bilaga 10 Näringsdepartementet
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Konsumentskydd i form
av garantier,
ansvarsutfästelser m.m.
vid bildandet/byggandet
av bostadsrätter.

Upprustning och drift av
kanalen.

Holdingbolag

Besiktningsorgan enligt
fordonslagen.

AB Bostadsgaranti

AB Göta kanalbolag

AB Swedcarrier

AB Svensk Bilprovning

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

1994:1100

10.000 33:1 och 33:6

Revisor utses av
bolagsstämman

AB (S)

Näringsdepartementet

R

AB (S)

AB (S)

AB (S)

AB (S)

AB

AB (S)

AB (S)

AB (S)

VF

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Fler
enheter

AB (S)

R

Styrelse

Revisor utses av
bolagsstämman

Revisor utses av
bolagsstämman

Revision

Har statens uppdrag att
bygga Botniabanan.

Styrelsen
för
ackreditering och
kontroll

Tillsyn

Botniabanan AB

Annan
återrapp

Arbetslivsresurs AR AB

BU/
motsv

Tillhandahåller
arbetslivsinriktad
rehabilitering.

ÅR/
motsv

ALMI Företagspartner AB
(ALMI)

A

A

RB

Tre revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

38:11 ap 3

38:17

Anslag

Ska främja utvecklingen
av konkurrenskraftiga
små & medelstora
företag och stimulera
nyföretagande.

Kapitaltäckni
ngs-garanti
fr. Banverket
och Luftfartsverket

3.937

Får ta ut
avgifter för
sin
verksamhet

14.910

Medel 2007

Akademiska hus AB

Avtal

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

2004:526

1996:1515

2001:650
2001:17

1983:744

1991:630
2002:106

Förordning

Tillhandahåller och
förvaltar fastigheter för
universitet och
högskolor.

2002:574
1980:100

Lag

Äger och förvaltar Abanan.

x

x

x

MÖ

A-banan projekt AB

Tillgodoser behov av
terminologi inom svenskt
näringsliv och offentlig
AB Terminologicentrum (TNC) förvaltning.

Uppdrag

Namn

Holdingbolag för
Näringsdepartementets
ägande av bolag inom
fastighetssektorn.

Civitas Holding AB

x

2002:574
1980:100
2002:925

Styrelsen
för
ackreditering och
kontroll

Revisor utses av
bolagsstämman

Besiktningorgan enligt
fordonslagen.

Får ta ut
avgifter för
sin
verksamhet

A

A

x

Inspecta Sweden AB

x

26:2 ap. 1

Innovationsbron AB

2005:668

x

Beslutar om fördelning
av statliga medel för att
främja innovationer inom
näringslivet samt
etablering och utveckling
av små och medelstora
företag.
1994:77

1994:1495

Förvaltning av
Inlandsbanan.

Inlandsbanan AB

x

1996:1515

Regeringen fastställer
stadgarna.

EJ

AB

AB (S)

AB

OKA

Näringsdepartementet

x

Ingenjörsvetenskapsakademien

A

Samverkan om
industriell utveckling

EJ

ÖSF

EJ

AB (S)

VF

Industriella utvecklingscentra
(IUC)

x

Fler
enheter

2006:1213

Styrelse

Hamnskyddsorgan

Bolagsstämman utser två
revisorer.

Revision

Ansvarar för att en
hamnskyddsplan
utarbetas, upprätthålls,
uppdateras och
genomförs för varje
hamn.

Sjöfartsverket

Tillsyn

AB (S)

x

Annan
återrapp

Revisor utses av
bolagsstämman

BU/
motsv

1994:1495

x

ÅR/
motsv

Logistikföretag.

A

A

RB

Green Cargo AB

38:14

Anslag

AB (S)

5.327

Medel 2007

Revisor utses av
bolagsstämman

x

Avtal

Förvaltning av
aktieposter.

1994:1495

Förordning

Förvaltningsaktiebolaget
Stattum

2006:1209

Lag

Forum för
småföretagsforskning (FSF)

x

MÖ

Svarar bl.a. för ett pris
gemensamt med
NUTEK (FSF-NUTEK
Award)

Samarbete statbransch i
syfte att öka
Dialogprojektet Bygga, bo och miljömedvetenhet inom
bostadbyggar-branchen.
förvalta för framtiden

Uppdrag

Namn

Uppdrag

Anslag

Revisor utses av
bolagsstämman

Opinions- och
folkbildning.

Bank

Stimulera utveckling av
näringslivet i norra
Sverige.

Luossavaara-Kiirunavaara AB
LKAB

Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF)

Nordea

Norrland Center AB

25.000

36:2 ap 1.

A

x

Revisor utses av
bolagsstämman

Tillverkar och levererar
förädlade
järnmalmsprodukter och
tjänster.

Lokala och regionala
resurscentra för kvinnor
36.000 33:1 och 33:6

Finansierar av projekt
som syftar till att
förbättra kvinnors villkor
inom särskilda
tillväxtprogram.

A

A

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Revisor utses av
bolagsstämman

Revisor utses av
bolagsstämman

LFV Holding AB

Revisor utses av
bolagsstämman

Revision

Är sammanhållande för
bolagsgruppen inom
LFV.

Tillsyn

Kompetensförsörjning

x

Annan
återrapp

Lernia AB

BU/
motsv

Information, vägledning
och hjälp till tele- och
Internetkonsumenter

x

ÅR/
motsv

Konsumenternas tele- och
Internetbyrå

A

A

RB

Kasernen Fastighets AB

Anslag 38:18
ap. 3 och
26:2 ap 1
153.000

Medel 2007

Uppför och förvaltar
fastigheter fr.a. inom
försvaret.

Avtal och
stadgar
godkända
av
regeringen

Avtal

Jernhuset AB

1994:1495

Förordning

Förvaltar och utvecklar
stations- och
järnvägsområden.

Lag

IRECO Holding AB

MÖ

Främja teknisk
utveckling och
kompetensspridning
inom näringslivet.

Kvalitetsutveckling och
Institutet för kvalitetsutveckling erfarenhetsutbyte i syfte
att öka konkurrenskraft.
(SIQ)

Namn

16 regionala
och 90
lokala

Fler
enheter

VF

AB (S)

AB (S)

IF

AB (S)

EJ

ÖAB

AB (S)

ÖAB

AB (S)

AB

AB (S)

ÖSF

Näringsdepartementet

M

M

Styrelse

Statliga gruvfältet i Adak

Näringsdepartementet

Efterbehandling av
tömda oljelagringsanläggningar

Statens väg- och baninvest

1994:1495

EJ

Äger och förvaltar
statens aktier i
Botniabanan AB.

Specialfastigheter Sverige AB

A

AB (S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Äger och förvaltar
fastigheter för särskilda
ändamål.

38:7 ap 1

AB (S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Tidigare SP Sveriges
provnings- och
forskningsinstitut AB.

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

11.868

AB (S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Driver larmnumret 112.

SOS Alarm Sverige AB

x

AB (S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

x

AB (S)

2004:526

Tågtrafik.

SJ AB

EJ

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

x

EJ

AB (S)

x

Revisor utses av
bolagsstämman

A

A

Flygbolag

2005:668

35:5 ap.8

37:3

AB (S)

1994:77

1.000

400.000

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

x

1980:100

SAS AB

VF

Samhall

Fler
enheter

Producerar varor och
tjänster. Arbetet utförs
av personer med
funktionshinder.

Styrelse

Regionala utvecklingsbolag

Revision

Prövar frågor om stöd till
näringsidkare inom
bolagets
verksamhetsområde

Tillsyn

Samverkar med
näringslivet.

Annan
återrapp

Programrådet för
fordonsteknisk forskning

BU/
motsv

AB (S)

ÅR/
motsv

Posthantering m.m

RB

Posten AB

Anslag

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Medel 2007

AB (S)

Avtal
Revisorer utses av
bolagsstämman

Förordning

Värdepappersmarknad

Lag

OMX

MÖ

Uppdrag

Namn

Revisor utses av
bolagsstämman

Regeringen utser revisor

Utvecklar rymdsystem,
uppsändning av raketer
och ballonger för
forskningsändamål,
styrning av satelliter vid
Esrange.

Underlättar
finansieringen för
svenska rederier.

Svensk Maskinprovning AB

Svenska Rymdaktiebolaget

Svenska
Skeppshypotekskassan

x

x

Besiktingsorgan enligt
fordonslagen.

Svensk förening för
informationstjänster (SFIS)

1980:1097

2002:574

1988:103
1996:1515

2002:925
1994:1495

Får ta ut
avgifter för
sin
verksamhet

36:2 ap 3.1

A

A

x

Styrelsen
för
ackreditering och
kontroll

Organisationsbidrag.

SVEDAB AB

x

x

Bolagsstämman utser tre
revisorer varav en från
Riksrevisionen

Aktieägartillskott och
kapitaltillskott fr.
Banverket

A

A

Äger och förvaltar den
svenska ägarandelen i
Öresundsbron och de
svenska
landsanslutningarna till
bron.

22:10

4.000 33:1 och 33:6

Regeringen förordnar
revisor

Äger och förvaltar skog.

1998:1739
1996:1515

x

Sveaskog AB

Revision

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Tillsyn

Stiftelsen Utbildning
nordkalotten

Annan
återrapp

Utbildning enligt
överenskommelse
mellan Finland, Norge
och Sverige.

BU/
motsv

Stöd till design som del
av industriell utveckling
(projekt, forskning m.m.)

ÅR/
motsv

Stiftelsen svensk
industridesign

1980:100
1998:775

RB

x

Anslag

Stiftelsen Norrlandsfonden

Medel 2007

Förvaltning av regionala
utvecklingslån och
lokaliseringslån

1996:880
1996:1515

Avtal

x

Förordning

Delta i finansieringen av
företag.

Lag

Stiftelsen Industrifonden

MÖ

Uppdrag

Namn

Fler
enheter

VF

HF (S)

AB (S)

AB

EJ

AB (S)

AB (S)

EJ

ÖSF
(S)

ÖSF
(S)

ÖSF
(S)

Näringsdepartementet

R

R

R

R

Styrelse

Uppdrag

Anslag

Regeringen utser revisor

1994:1495

1994:1495

1994:1495

Förvaltar och avvecklar
kommersiella
fastighetsrelaterade
tillgångar.

Utveckla f d
försvarsfastigheter

Producerar, distribuerar
och säljer el och värme i
Sverige, Danmark,
Finland, Tyskland och
Polen

Teracom AB

Vasakronan

Vasallen AB

Vattenfall AB

Venantius AB

Vin & Sprit AB

AB (S)

Bolagsstämman utser tre
revisorer.
Två revisorer utses av
bolagsstämman.

Kreditmarknadsbolag.

Hantering av
alkoholhaltiga drycker.

Näringsdepartementet

AB (S)

AB (S)

AB (S)

AB (S)

ÖAB
(S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

Revisor utses av
bolagsstämman

AB (S)

Två revisorer utses av
bolagsstämman, en
revisor kommer från
Riksrevisionen

1989:527

Distribuerar radio och tv
till hushåll via en
rikstäckande
infrastruktur.

x

EJ

IF

AB (S)

VF

AB (S)

Fler
enheter

Två revisorer utses av
bolagsstämman.

Styrelse

Telekommunikation.

En revisor utses av
bolagsstämman, en
revisor förordnas av
Finansinspektionen

Revision

TeliaSonera AB

Tillsyn

AB (S)

x

Annan
återrapp

Revisor utses av
bolagsstämman

BU/
motsv

Konsultbolag som
förvaltas av Vägverket.

ÅR/
motsv

SweRoad

A

RB

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB

Anslag 38:11
ap 6, 35:5 ap.
1, anslag
38:10
62.788

Medel 2007

Bidrag till FoU inom
experimentell teknik
m.m. finansiering av
verksamhet,
Upprätthållande av
nationell metrologi m.m.

Avtal

Organisationsbidrag.

1995:1256

Förordning

Sveriges järnvägsmuseum

1995:1255

1980:100

Lag

Utfärdar och återkallar
mästarbrev.

x

MÖ

Sveriges hantverksråd

Sveriges BostadsfinanseringsBolåneföretag
aktiebolag SBAB

Namn

2004:1169,
1998:1276,
2007:90

Ger anvisningar för trafik
i samband med långa,
breda och tunga
vägransporter som skall
utföras med eskort.

Bolag under avveckling.

SVEDAB och det
danska A/S Öresund
äger och förvaltar den
fasta förbindelsen
mellan Malmö och
Köpenhamn

Vägtrafikombud

Vägtransportledare

Zenit Shipping AB

Öresundsbro Konsortiet

2004:1167

1991:1216

Verkar för att
transportresurserna
används bäst ur
totalförsvarets
perspektiv i krig, deltar i
övningar i fredstid.

Förordning

VisitSweden AB

Lag

Turistfrämjande,
marknadsföring av
Sverige.

MÖ

Uppdrag

Namn

Avtal

Äldre
garantier fr.
ap i Banverkets RB
men
disponeras
av Riksgäldskontoret

99.690

Medel 2007

38:4 ap.2

Anslag

A

RB

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Annan
återrapp
Tillsyn
Revisor utses av
bolagsstämman

Revision

ca 200

x

Fler
enheter

VF

ÖSJP

AB (S)

E

E

AB (S)

Näringsdepartementet

M

M

Styrelse

BILAGA 11 SOCIALDEPARTEMENTET

Bilaga 11 Socialdepartementet

194

1997:192

Ensamrätt att driva
detaljhandel med
läkemedel enligt 4 §
lagen (1996:1152) om
handel med läkemedel
m.m.

Förmedlar adoptioner av
barn från utlandet enligt
lag (1997:192) om
internationell
adoptionsförmedling.

Allmänna barnhuset

Apoteket AB

Auktoriserade
adoptionssammanslutningar

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
Den frivilliga
pensionsförsäkringens fonder medel ur fonderna.

1998:1757

1996:1152

Arbetar med frågor som
rör barn, främst på det
sociala området. Stödjer
forskning, anordnar
konferenser och ger ut
informations-skrifter i
olika ämnen som rör
barn.

Allmänna Arvsfonden

Centralförbundet för alkohol- Åtagande regleras i avtal
och narkotikaupplysning (CAN) med staten.

1994:243

Arvsfondsdelegationen
beslutar om fördelning
av stöd ur Allmänna
arvsfonden. Fonden
förvaltas av
Kammarkollegiet.

x

1998:1757

Affärsverksfonden

Lag

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
medel ur fonderna.

MÖ

Uppdrag

Namn

1957:712

2004:484

Förordning

x

x

Avtal

12.479

Medel
2007
RB

A (Social28:2 ap 2.1 styrelsen)

A (MIA)

A (Social13:3 ap 11 styrelsen)

Anslag

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

x

Riksrevisionen

Revision

Riksrevisionen

Myndigheten för
Internationella adoptioner utövar Ska ske i enlighet med
tillsyn.
MIA:s instruktioner.

Annan
återrapp Tillsyn

7

Fler
enheter

Socialdepartementet

R/M

R

R

Styrelse

F

IF

EJ

AB (S)

ÖSF

ÖSF

F

VF

9.230

1.121

Verksamhet för
synskadade hantverkare

Kunskapsspridning om
förflyttningslösningar för
personer med
funktionshinder vid
Hjälpmedelcenter Väst i
Göteborg.

Institutet för professionell
utveckling av läkare i Sverige
(IPULS)

Iris hantverk aktiebolag

Neurologiskt handikappades
riksförbund

17.254

Specialistkurser för
läkare.

Hjälpmedelsinstitutet

2002:637

44 255

Prövar rätt till bidrag till
hjälpmedel

1980:100

3 570

Kunskapsutveckling,
nätverksbyggande och
Föreningen Sveriges dövblinda informationsspridning .

x

Föreningen
rekryteringsgruppen aktiv
rehabilitering

Konsortialavtal

2.390

Ersättning för
lägerverksamhet och
uppsökande verksamhet
främst för personer med
ryggmärgsskada.

Föreningen fruktträdet

1998:739
1980:100

3 080

1998:1757

Produktion av
informationskällor för
dövblinda personer.

Fonden för frivillig
yrkesskadeförsäkring

Medel
2007

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
medel ur fonderna.

Avtal

1998:1757

Förordning

Fiskarförsäkringsfonden

Lag

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
medel ur fonderna.

MÖ

Uppdrag

Namn

RB

A (Social16:4, ap 1 styrelsen)

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social13:3 ap 34 styrelsen)

13:3 ap 6.1 A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social16:4, ap 1 styrelsen)

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

Anslag

x

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp Tillsyn

Regeringen utser revisor

Två revisorer varav minst
en auktoriserad, utses av
stämman.

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Revision

Fler
enheter

Socialdepartementet

R

R

Styrelse

IF

AB

ÖAB

IF (S)

IF

IF

IF

F

F

VF

Bedriver forskning,
undervisning och
uppdragsutbildning om
folkhälsa.

Administrerar
patientskadenämnden
och utser ledamot i
Patientskadenämnden.

Yttrar sig på begäran
över begäran om
ersättning.

Fortbildningsaktiviteter
för personal inom
primärvården.

Erhåller
organisationsbidrag och
ersättning för vissa
särskilda uppdrag.

Samordning av
finansiella resurser inom
rehabiliteringsområdet.

Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap

Patientförsäkringsföreningen

Patientskadenämnd

Provinsialläkarstiftelsen

Riksförbundet för sexuellt
likaberättigade (RFSL)

Samordningsförbund

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
Sjömanspensioneringsfonden medel ur fonderna.

Tillhandahåller råd om
vård på webb och
telefon. Ägs av ägarna samtliga
landsting/regioner - samt
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB av Dagmarmedel

Uppdrag

Namn

x

x

MÖ

1998:1757

2003:1210

1996:799

1996:799

Lag

1996:1515

A (Social13:3 ap 2.4 styrelsen)

14:1 ap 4, A (Social18:1 ap 3 styrelsen)

x

x

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

Annan
återrapp Tillsyn

Tidigare RiR. Utses
numera för statens
räkning av Försäkringskassan. För kommuner
gäller bestämmelser i
kommunallagen

Revision

Riksrevisionen

38

Fler
enheter

Socialdepartementet

R/M

R

R

Styrelse

OKA

VF

F

AB

KF

IF

S (S)

EJ

7.400

RB

A (Social14:3 ap 1 styrelsen)

Anslag

x (regeringen
godkänner
arbets1996:992 ordning)

18.288

Medel
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IF

Avtal

Regeringen
fastställer
stadgar för
1996:992 föreningen.

Förordning

x

x

Dövblindverksamhet vid
Mo Gård bedrivs i
enlighet med avtal
mellan staten och
Resurscenter Mo Gård
AB.

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
medel ur fonderna.

Beslutar om vilka
intresseorganisa-tioner
som får del av
rikstolktjänsten.
Tillhandahåller även
tolkservice för
förtroendevalda i vissa
organisationer.

Centrat agerar utifrån en
överenskommelse
mellan WHO och den
svenska regeringen.
Ansvarigt för att samla
data om olika
drogreaktioner.

Får ersättning till
verksamhet för att stärka
teckenspråkets ställning.
Utser ledamot i
delegation hos
Rikstrafiken.

Prövning av ansökningar
om dispositionsrätt till
ledarhund.

Ensamrätt att sälja
alkoholhaltiga drycker till
allmänheten

Stiftelsen för vård och
allergiforskning

Stiftelsen Mo Gård

Stiftelsen Nils Jönssons
donationsfond

Stiftelsen Rikstolktjänst

Stiftelsen WHO Collaborating
Centre on International Drug
Monitoring

Sveriges dövas riksförbund

Synskadades riksförbund
(SRF)

Systembolaget AB

x

x

Stödjer forskning och
forskarutbildning med
inriktning mot
vårdområdet samt mot
allergier och annan
överkänslighet.

MÖ

Uppdrag

Namn

2005:340
1980:100

1980:100

1998:1757

1980:100

Lag

1996:1515
2008:39

2007:1026

1996:1515

1996:1515

Förordning

x

x

x

Avtal

33 974

2.802

6.890

6.399

Medel
2007
RB

A

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social16:4 ap 1 styrelsen)

A (Social16:3 ap 5 styrelsen)

Anslag

x

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

Socialstyrelsen

Annan
återrapp Tillsyn

Revisorer väljs av
representantskapet En
ska vara auktoriserad.

Riksrevisionen

Revision

Fler
enheter

VF

AB (S)

IF

IF

NS (S)

ÖSF

ÖSF

ÖSF

ÖSF (S)

Socialdepartementet

R

R

Styrelse

3.000

2.795

För ersättning för
riksverksamhet för
familjer med barn som
har sällsynta diagnoser.

Vidarkliniken

Ågrenska stiftelsen

Medel
2007

Bedriver vård, utbildning
och forskning inom den
antroposofiska
medicinen.

Avtal

1998:1757

Förordning

Trafiklivräntefonden

Lag

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
medel ur fonderna.

MÖ

1998:1757

Uppdrag

Försäkringskassan
svarar för att fondens
medel och avkastning
används enligt de
ändamål fonderna är
avsedda för och svarar
även för utbetalning av
Theofil Anderssons 50-årsfond medel ur fonderna.

Namn

RB

16:4 ap 1

A (Social13:3 ap 18 styrelsen)

Anslag

ÅR/
motsv

BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp Tillsyn

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Revision

Fler
enheter

Socialdepartementet

Styrelse

IF

ÖSF

F

ÖSF

VF

BILAGA 12 UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Bilaga 12 Utbildningsdepartementet

200

Bedriver utbildning som
omfattas av rätt till
studiestöd

Särskilda åtaganden
beroende på bredare
betydelse än bara
universitet

Beteendeterapeutiska
föreningen i Uppsala

BF Scandinavian Aviation
Academy AB

Botaniska trädgården,
Göteborg

1993:792

1993:956
2000:655

x

2.908

2.235

25:69 ap 15

25:69 ap 6

E

x

x

HSV

HSV

HSV

Utbildningsdepartementet

V

IF

ÖAB

x

x

E

HSV

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning

1993:956
2000:655

25:69 ap 5

E

Evangeliska frikyrkan

1993:792

57.268

25:69 ap 8

x

1993:956
2000:655

6.326

Evangeliska Fosterlands
stiftelsen

1993:792

1993:956
2000:655

ÖSF

ÖAB

EJ

ÖAB

EJ

ÖAB

VF

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning
Utbildningen berättigar
till studiestöd

Fler
enheter

x

x

R

Styrelse

Ersta Sköndal högskola

1993:792

HSV

HSV

HSV

HSV

Tillsyn Revision

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning.
Utbildningen berättigar
till studiestöd

x

Annan
återrapp

ÖSF

E

x

BU/
motsv

x

25:69 ap 1,1,
1.2, 14

x

ÅR/
motsv

Ericastiftelsen

1.433.825

E

RB

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning
Utbildningen berättigar
till studiestöd

x

28:2 ap 2.1,
28:15 ap 2

25:69 ap 13

Anslag

ÖAB

1993:956
2000:655

5.684

26.196
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Entry Point North AB

1993:792

Avtal

Bedriver utbildning som
omfattas av rätt till
studiestöd

x

1993:956

2000:655

1993:956

1993:956
2000:655

Förordning

Chalmers AB

1993:792

1993:792

1993:792

Lag

Enskild
utbildningsanordnare
med rätt att utfärda
examina. Utbildningen
berättigar till studiestöd.

x

x

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
enl. förordning

Beckmans skola

Rätt att utfärda
Center för Cognitiv Psykoterapi psykoterapeutexamen
och Utbildning i Göteborg AB enl. förordning

x

Enskild högskola i
Stockholm. Rätt att
utfärda examina.
Utbildningen omfattas av
rätt till studiestöd

MÖ

Uppdrag

Namn

Uppdrag

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
Göteborgs Psykoterapi Institut enl. förordning

x

x

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning.
Utbildningen berättigar
till studiestöd.

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
enl. förordning

Handelshögskolan

Häggmark Psykoterapi och
konsult AB

1993:792

1993:792

1993:792

1993:956

1993:956
2000:655

HSV

AB

ÖSF

ÖAB

EJ

IF

Utbildningsdepartementet

R

Grundskolan Haparanda

976:1046

Regering utser revisor

1993:956

Tvåspråkigt åtagande

Föreningen Norden

1993:792

HSV

N1995:58 om
ändring i
SKOLFS
1991:24

x

Prövar frågor om
lärarutbyte inom Norden
och statsbidrag

x

EJ

HSV

x

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
enl. förordning

Förbundet S:t Lukas
utbildningsinstitut
1993:956

IF

Anslag hos Mynd.för
Skolutveckling.

EJ

IF

Förbundet Mot Läs- och
Skrivsvårigheter för
verksamheten

1976:1046

ÖSF

EJ

VF

Folkhögskolor

x

Fler
enheter

x

M (lst)

Styrelse

Vissa utbildningar
omfattas av rätt till
studiestöd/-hjälp.

Tre revisorer varav en
aukt. utses av
förbundsmötet.

Tillsyn Revision

Fördela bidrag inom
folkbildingsomr.

Annan
återrapp

Folkbildningsrådet

BU/
motsv

IF

x

ÅR/
motsv

x

E

RB

Folkbildningsförbundet

25:69 ap 2

Anslag

Prövar frågor om
fördelning av statsbidrag
till länsbildningsförb.
verks.

54.978
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EJ

x

Avtal

Flygteoriskolan i Barkarby AB

Notis
N1977:33

Förordning

Bedriver utbildning som
omfattas av rätt till
studiestöd

1976:1046

Lag

Teologiskt fortbildningsoch kursinst.

MÖ

Fjellstedtska skolan

Delegation för
samarbete kring
Finsk-Svenska utbildningsrådet utbildning

Namn

Notis
N1991:67

Svenska
alliansmissionen; utb.
pastorer m.m.

Waldorfskola i
Stockholm, friskola.
Särsk.statsbidrag

Korteboskolan

Kristofferskolan

IF

Kungl. Vetenskaps- och
Samfund med offentligt
Vitterhetssamhället i Göteborg erkännande.

Stadgar
1906:12

IF

Samfund med offentligt
Kungl. Skytteanska samfundet erkännande.

Utbildningsdepartementet

ÖSF

EJ

EJ

OKA

IF

ÖSF

V

IF

ÖSF(S)

AB (S)

VF

IF

Fler
enheter

Kungl. Samfundet för utgiv.av
handskrifter om Skand.hist

x

R

R

Styrelse

Räddar unika skrifter
genom att trycka dem.
Offentligt erkännande.

Revisor utses av
bolagsstämman

Tillsyn Revision

Fördelar stipendier.

Annan
återrapp

Kungl. och Hvitfeldtska
stipendieinrättningen

x

BU/
motsv

Akademi med off.
erkännande.

x

ÅR/
motsv

Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i
Uppsala

RB

Akademi med offentligt
erkännande.

26:10 ap 7

26:10 ap 8

Anslag

Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund

18.398

20.000

Medel 2007

Främjar forskning
rörande svensk folklig
kultur
x

Konsultavtal

Avtal

Kungl. Gustav Adolfs
Akademien för svensk
folkkultur

1918:1080

2000:655

Utb.f.prästtjänst i Sv.
Kyrk. och EFS

Johannelunds teologiska
högskola

Akademi för
naturvetenskap, medicin
och teknik. Främjar
Kungl. Fysiografiska Sällskapet vetenskap inom dessa
områden
i Lund

2000:655

Särskilda utgifter för
forskningsändamål

Institutet för framtidsstudier

x

Förordning

IMEGO AB

Lag

Delar bland annat ut
särskilda bidrag för
forskning

MÖ

Uppdrag

Namn

x

Anslag disp.av
Kammarkollegiet

Delar ut Nobelpris

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
enl. förordning

Stipendier

Rätt att utfärda
psykoterapeutexamen
enl. förordning

Musikaliska Akademien

Nobelmuseum

Nobelstiftelsen

Otterhällans Institut

Prosten Siwertsons avlidna
systers donation Kungälvs
skola

Psykoterapisällskapet
Stockholm AB

x

x

Orgelspelarkurser och
kurser f.organist- och
kantorsexamen.

1993:792

1993:792

1976:1046

1993:956

Resolution
1829:49 s. 279
stipendiefond
vid Kungälvs
skola

1993:956

Stadgar
1900:63, s. 25

5.000

26:10 ap 11

x

HSV

HSV

Regering utser revisor

EJ

2000:655

Missionsskolan Götabro

x

IF

2000:655

Metodistkyrkans nordiska
teol.seminarium

Längmanska kulturfonden

Utbildningsdepartementet

AB

EJ

HB/K

ÖSF

ÖAB

IF

OKA

EJ

VF

2000:655

Fler
enheter

Marionettteatern

Styrelse

ÖSF

Tillsyn Revision

Stadgar
1918:925

Annan
återrapp

Inrättades 1959 av
riksdagen; bygger på
donation på 1800-talet
av Erik Johan Längman

BU/
motsv

IF

ÅR/
motsv

Stadgar
1906:60

RB

Kungl. Vetenskapssocieteten i Samfund med offentligt
erkännande.
Uppsala

26:10 ap 1

Anslag

IF

29.859

Medel 2007

Samfund med offentligt
erkännande.

Avtal

Kungl. Vetenskapssamhället i
Uppsala

Förordning

Kungl. Vetenskapsakademin

Lag

Oberoende organisation,
främjar matematik och
naturvetenskap,
särskilda utgifter för
forskningsändamål.

MÖ

Uppdrag

Namn

x

31.563

25:69 ap 12

E

RB

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

Annan
återrapp

HSV

Regering förordnar
revisor

Tillsyn Revision

R

Styrelse

x (3 st.)

Fler
enheter

EJ

VF

x

x

Finansierar forskning

Rätt att utfärda examina
enl. förordning

Rätt att utfärda examina
enl. förordning

Stiftelsen för strategisk
forskning

Stiftelsen Gammelkroppa

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Stiftelsen Rudolf
Steinerhögskolan

x

Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation

x

x

Finansierar forskning

Stöd till
funktionshindrade.
Anslag hos Mynd. för
skolutveckling.

Stiftelsen för Kunskaps- och
kompetensutveckling

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning

Idrottens studie- och
utbildningsorganisa-tion

Sophiahemmet

Skandinaviska
Naprapathögskolan AB

SISU, idrottsutbildare

1993:792

1993:792

2000:655

1993:956

1993:956
2000:655

1993:956
2000:655

2000:655

447.066 och
50.687 samt
del av
291.504

25:69 ap 2,
3.1, 14

E

x

x

x

x

HSV

HSV

ÖSF

ÖSF (S)

ÖSF

ÖSF(S)

ÖSF (S)

Utbildningsdepartementet

R

R

R

ÖSF (S)

IF

ÖAB

IF

ÖSF

N2002:4

1993:792

Anslag

Utbildning till
int.baccalaureate
Sigtuna Humanistiska Läroverk examen.

x

Medel 2007

EJ

1991:1080

Avtal

1999:711

1985:1100
10 kap

Förordning

Öresundsuniversitet
Sekr forskning och utveckling i samverkan Sverige Danmark
Öresundsregionen

Riksinternatskola

Lag

IF

Utbildningsuppdrag som
riksinternatskola kräver
godk.av regeringen

MÖ

Samisk
utbildningsinstitution,
stiftelse med SSR,
Samernas utbildningscentrum, Svenska Samernas
Riksförbund
Jokkmokk

Uppdrag

Namn

x

x

Den som studerar vid en
högskola ska vara
medlem i nation eller
annan studentförening.
Nationerna och de andra
studentföreningarna ska
Studentnation/student-förening främja medlemmarnas
studier
vid högskola

Leds av styrelse utsedd
av Vetenskapsrådet

Samverkan för elevråd

Instiftad den 5 april 1786
genom kungligt brev.

Stiftelsen Svenska
barnboksinstitutet (SBI)
är ett offentligt
specialbibliotek och
informationscentrum för
barn och
ungdomslitteratur

SUNET

Svea - Sveriges elevråd

Svenska akademien

Svenska barnboksinstitutet

Studentkår vid högskola

Den som studerar vid en
högskola ska vara
medlem i studentkår
Den ska främja
medlemmarnas studier

Stockholms katolska stift

1993:792

1983:18:00

2000:655

1993:956
2000:655

x

Stiftelsen Stockholms
Musikpedagogiska institut

Rätt att utfärda vissa ex.
enl. förordning

1993:956

1993:792

1993:956
2000:655

x

1993:792

Förordning

Rätt att utfärda
Stiftelsen Stockholms Akademi psykoterapeutex enl.
förordning
för Psykoterapiutbildning

x

Lag

2000:655

Rätt att utfärda vissa
examina enl. förordning

Stiftelsen Rödakorshemmet

MÖ

Stiftelsen Skand.
Kiropraktorhögskolan

Uppdrag

Namn

x

Avtal

5.820

10.286

41.276

Medel 2007

26:10 ap 5

25:69 ap 7

25:69 ap 11

Anslag

E

E

RB

x

x

ÅR/
motsv

x

BU/
motsv

Annan
återrapp

HSV

HSV

HSV

Kongressen väljer tre
revisorer varav en
auktoriserad

Tillsyn Revision

C:a 30

x 60

Fler
enheter

ÖSF

OKA

IF

EJ

V

IF

IF

ÖSF

ÖSF

EJ

ÖSF

VF

Utbildningsdepartementet

R

M

Styrelse

Annan
återrapp
Styrelse

Fler
enheter
VF

Waldorfseminariet i Kungälv

2000:655

2000:451

25:69 ap 4

Utbildningsdepartementet

ÖSF

EJ

IF

Nationellt resurscenter

6.381

Tomtebodaskolan

EJ

IF

IF

EJ

EJ

V

Rätt att utfärda examina
enl. förordning

HSV

HSV

HSV

HSV

Tillsyn Revision

Teologiska högskolan

25:70 ap 2

x

BU/
motsv

IF

220

x

ÅR/
motsv

Samarbetsorgan för
studentkårer vid
högskola

A

RB

Sveriges förenade
Studentkårer

25:70 ap 1

Anslag

IF

1993:956
2000:655

1993:956

1993:956

1.676

Medel 2007

Elevorg. Bidrag fr. Mynd.
f Skolutveckling

1993:792

1993:792

1993:792

x

Avtal

Sveriges elevråds
centralorganisation

x

x

Rätt att utfärda
psykoterapeutex enl.
förordning

Svenska psykoanalytiska
sällskapet

Bostäder i Paris för
Svenska studenthemmet i Paris studenter

x

2000:655

Svenska kyrkans
pastoralinstitut i Uppsala

Rätt att utfärda
psykoterapeutex enl.
förordning

2000:655

Svenska kyrkans
pastoralinstitut i Lund

Svenska psykoanalytiska
föreningen

2000:655

1993:956

Svenska kyrkan

1993:792

Förordning

ÖAB

x

Lag

Rätt att utfärda
Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapeutex enl.
förordning
Psykoterapi i Stockholm

MÖ

EJ

Uppdrag

Kursverksamhet, främja
Svenska Hemslöjdsföreningen hemslöjd.

Namn

ILAGA 13 UTRIKESDEPARTEMENTET

Bilaga 13 Utrikesdepartementet

208

Prövar frågor om
exportkredit med statligt
stöd

AB Svensk Exportkredit

x

x

Får verksamhetsbidrag

Främja handel, industri
och övrigt näringsliv
samt företräda deras
intressen.

Främjar kulturella
förbindelser mln Sverige
och Finland. Delar ut
stipendier.

Föreningen Norden

Handelskammare

Kulturfonden för Sverige och
Finland

7.528

8.000

740

Medel 2007

Främja det svenska
språket i världen.
Svenska institutet ska
samarbeta med
Riksföreningen
Sverigekontakt enligt
Riksföreningen Sverigekontakt RB.

Nämnden för svensktamerikanskt forskarutbyte
Fulbrightkommissionen

2.500

Avtal

Nämnden har till uppgift
att ge råd till regeringen
om inriktning och
omfattning av
Nämnden för Sverigefrämjande Sverigefrämjande
insatser.
i utlandet NSU

1987:778

1990:733
1996:1515

1981:665
1996:1515

Förordning

4.337

1990:515

1976:1046
1980:100

Lag

Främja förståelse mellan
USA och Sverige. Delar
ut stipendier för vistelse i
resp. land m.m. Får
medel för särskilda
utgifter för
forskningsändamål.

Kungliga Ingenjörsvetenskaps- Ersättning för viss
verksamhet i Östeuropa.
akademien

x

Får verksamhetsbidrag

x

MÖ

Dag Hammarskjölds
minnesfond

Anna Lindh-stiftelse för dialog Medel för finansiering av
lokaler
mellan kulturer

Uppdrag

Namn

39:3 ap.3

26:10 ap 6

5:3 ap. 1

8:1 ap 29.1

8:1 ap 29.3

Anslag

A

A

A

A

RB

x

ÅR/
motsv

x

x

BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Regering utser revisor

En revisor ska vara
auktoriserad.

Revision

12

Fler
enheter

Utrikesdepartementet

R

R

R

R

Styrelse

IF

EJ

EJ

OKA

ÖSF

OKA

IF

ÖSF

ÖSF

AB (S)

VF

Främja ökade kontakter
mellan Sverige och
övriga länder i Europa
samt Egypten och övriga
länder i Mellanösternregionen.

Främja kännedom om
antikens kultur i
Medelhavsområdet, vara
organ för svensk
humanistisk forskning
m.m. samt främja
svensk konstnärlig
verksamhet i Italien. Får
medel för särskilda
utgifter för
forskningsändamål.

Forskning, information
och undervisning om
Östeuropa

Stiftelsen San Michele

Stiftelsen Svenska Institutet i
Alexandria

Stiftelsen Svenska institutet i
Rom

Stiftelsen Östekonomiska
Institutet

Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI) Forskning m.m.

1980:100

1980:100

Museum samt stipendier
och gästrum. Samma
styrelse som Svenska
institutet i Rom.

Siwi adm. the Swedish
Baltic Sea Water Award
för svenska statens
räkning och Swedish
Water House. Staten
Stockholm International Water finansierar 50% av
institutets verksamhet.
Institute (SIWI)

1980:100

Ta fram och sprida
standard inom olika
områden.

Lag

SIS-Standardiseringen i
Sverige/ Swedish standard
institute

MÖ

Uppdrag

Namn

1996:1515

SÖ 2004:26

1996:1515

1998:1218

1996:1515

Förordning

Avtal

27.067

9.361

12.740

Medel 2007

5:7 ap 1

26:10 ap 2

8:1 ap. 29.3

Anslag

E

A

A

RB

x

x

x

x

ÅR/
motsv

x

x

x

BU/
motsv

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Regeringen förordnar
revisor

Regering förordnar
lekmannarevisor

Regering förordnar
revisor

Revision

Fler
enheter

Utrikesdepartementet

R

R

R

R

Styrelse

ÖSF

ÖAB

ÖSF
(S)

IF

IF

ÖSF

IF

VF

Uppdrag

Ersättning för drivande
av portal

Riskkapitalbolag

Får verksamhetsbidrag

Får verksamhetsbidrag

Får bidrag för
verksamhet med
efterforskning och
familjeåterförening under
fredstid.

Får verksamhetsbidrag

Beslut om
handelssekreterares
anställning, statliga
bidrag till språkutbildning
i affärsspråk.

Förvara mätteknisk
utrustning och
mätnormaler.

Huvudman för den
standardiseringsverksa
mhet som utförs av
svenska
standardiseringsorgan
och som utser eller
erkänner dessa organ.

Främja intresset för
internationella frågor
samt öka kunskapen om
dessa gm forskning och
information till
allmänheten.

Namn

Sweden.se

Swedfund International AB

Swedish Water House

Svenska FN-förbundet

Svenska Röda korset

Svenska Unicef-kommittén

Sveriges exportråd

Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB

Sveriges standardiseringsråd

Utrikespolitiska institutet

x

x

x

MÖ

1975:490

Lag

1992:247
1996:1515

1996:1475

1996:1515

Förordning

Konsultavtal

x

Avtal

12.332

29.604

185.500

4.000

2.935

15.000

Medel 2007

5:8 ap .1

39:6 ap.1

39:3

8:1 ap 29.1

A

A

A

A

Anslag 5:11,
8:1, 8:2, 8:5

12:3 ap. 2

A

A

A

RB

8:1 ap 29.1

Anslag 5:11,
8:1, 8:2, 8:5

Anslag

x

x

x

ÅR/
motsv

x

x

x

BU/
motsv

x

x

Annan
återrapp
Tillsyn

Riksrevisionen

Revision

Fler
enheter

Utrikesdepartementet

R

R

Styrelse

IF

IF (S)

AB (S)

OKA

IF

IF

IF

EJ

AB (S)

EJ

VF

Uppdrag

Marknadsför Sverige,
staten delägare
tillsammans med
Svensk turistindustri.

Namn

Visit Sweden AB

MÖ

Lag

Förordning

Avtal

Medel 2007

Anslag

RB

x

ÅR/
motsv
BU/
motsv

Annan
återrapp
Tillsyn

Revision

Fler
enheter

Utrikesdepartementet

R

Styrelse

AB (S)

VF
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