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Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

utfärdad den 27 maj 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet1
dels att 50 § skall upphöra att gälla,
dels att 9, 20, 45, 49 och 55 §§ samt avsnitt 2.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.3 och
11.3 i bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
9 § Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.
Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen och rättschefen.
Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet.
20 § Regeringskansliet skall
1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med
annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska
unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission,
3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i unionen,
4. bestämma vem som skall delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser samt besluta om svenska svar och kommentarer
inom dessa förfaranden, och
7. vara den nationella myndighet som ansvarar för övervakningen av dokumentsäkerhet enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser
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med Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred.
45 § Regeringskansliet skall tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.
Regeringskansliet skall dock inte lämna resultatredovisning enligt förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. och vad som sägs
i samma förordning om myndighetens chef skall för Regeringskansliets del i
stället avse förvaltningschefen.
49 § För registrering av allmänna handlingar skall det i varje departement
finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.
Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 15 kap. 2 §
sekretesslagen (1980:100) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning.
Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen
har rättschefen denna uppgift. Vid Utrikesdepartementet och i Regeringskansliets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som
bestäms i en arbetsordning.
55 § Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och i Regeringskansliets förvaltningsavdelning
är den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.
Kansliarkivarien är arkivansvarig för centralarkivet.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
På regeringens vägnar
GÖRAN PERSSON
Per Virdesten
(Statsrådsberedningen)
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Bilaga2

2

Justitiedepartementet

2.1

Förvaltningsärenden3
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Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
rikets vapen och flagga,
vallagen (1997:157), lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.,
folkomröstningslagen (1979:369),
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, lagen (1991:1559)
med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område,
rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning för brott, användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård, internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat trossamfund än Svenska kyrkan,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,
lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt,
aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen
(1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
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Ändringen innebär att lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m. har tagits bort ur förteckningen.
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bokföringslagen (1976:125), jordbruksbokföringslagen (1979:141), lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag, årsredovisningslagen
(1995:1554), datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182),
vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsdatafrågor,
utgivning av författningssamling,
kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,
statistik, folk- och bostadsräkningar,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning med undantag av
övergripande lönepolitiska frågor,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges administrativa indelning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån
sådana frågor inte hör till något annat departement,
samhällsinformation.

5

Socialdepartementet

5.3

Myndigheter m.fl.4

Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna,
Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Institutet för psykosocial medicin,
Steriliseringsersättningsnämnden
Folkhälsoinstitutet,
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik,
Spri,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Handikappombudsmannen,
Statens institut för särskilt utbildningsstöd,
Hjälpmedelsinstitutet,
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
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Ändringen innebär bl.a. att Fullmäktige för Riksförsäkringsverkets fonder och Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
har tagits bort ur förteckningen.

Socialvetenskapliga forskningsrådet,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholinspektionen,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen.
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Utbildningsdepartementet

7.3

Myndigheter m.fl.5
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Statens skolverk,
Statens institut för handikappfrågor i skolan,
Skolväsendets överklagandenämnd,
det offentliga skolväsendet,
Tomtebodaskolans resurscentrum,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
Statens skolor för vuxna,
Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor,
organ för kommunal högskoleutbildning,
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Arkivet för ljud och bild,
Forskningsrådsnämnden,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,
Medicinska forskningsrådet,
Naturvetenskapliga forskningsrådet,
Teknikvetenskapliga forskningsrådet,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Svenska unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat
departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
5
Ändringen innebär att Rådet för forskning om universitet och högskolor har tagits
bort ur förteckningen.
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stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet skall tillgodose.

Jordbruksdepartementet
8.1

Förvaltningsärenden6

Förvaltningsärenden som gäller
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,
djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt
på departementets område,
jakt och viltvård.
8.3

Myndigheter m.fl.7

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
Veterinära ansvarsnämnden,
Centrala försöksdjursnämnden, djurförsöksetiska nämnderna,
Livsmedelsekonomiska institutet
Statens utsädeskontroll,
Statens växtsortnämnd,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Statens livsmedelsverk, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Jordbrukstekniska institutet,
Skogs- och lantbruksakademien,
Skogs- och jordbrukets forskningsråd,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden
Sametinget.
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Ändringen innebär att marknadsreglering på fiskets område har tagits bort ur förteckningen.
7
Ändringen innebär bl.a. att Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har tagits
bort ur förteckningen.
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Kulturdepartementet

9.3

Myndigheter m.fl.
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Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Kungl. Operan aktiebolag,
Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsens Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Språk- och folkminnesinstitutet,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Statens konstmuseer,
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens sjöhistoriska museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Svenska språknämnden,
Svenska Akademien,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Teracom AB,
7
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stiftelser för kulturella ändamål som departementet eller myndighet som
hör till departementet skall tillgodose,
kyrkomötet, Kyrkofondens styrelse,
Ansvarsnämnden för biskopar,
domkapitlen, Domkyrkorådet i Lund,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,
Ungdomsstyrelsen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot diskriminering,
Integrationsverket.

11

Näringsdepartementet

11.3

Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar,
Banverket,
Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Kommunikationsforskningsberedningen,
Sjöfartsverket,
Handelsflottans kultur- och fritidsråd,
Nämnden för rederistöd,
Luftfartsverket,
Statens haverikommission,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,
Amu Gruppen AB och de dotterbolag som ingår i Amu Gruppen,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten
Arbetslivsinstitutet,
Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen,
Rådet för arbetslivsforskning,
Samhall AB och de dotterbolag som ingår i Samhall AB-koncernen
Arbetsdomstolen,
Statens förlikningsmannaexpedition,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
arbetsmarknadsråden,
Jämställdhetsombudsmannen, Jämställdhetsnämnden,
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Närings- och teknikutvecklingsverket,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna,
8

Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Svenska skeppshypotekskassan,
Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Tekniska nomenklaturcentralen,
Tekniska Litteratursällskapet,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Norrlandsfonden,
Statens Institut för regionalforskning,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Turistdelegationen,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Programstyrelsen för främjande av biobränsleanvändningen,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Kooperativa rådet,
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige,
Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik.
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