Bilaga 4 till rapport
Statens styrning av
kommunerna
(2016:24)

Myndigheter som styr kommuner
I denna bilaga redovisar vi information om de myndigheter som enligt vår
enkät styr kommuner eller landsting. Enkäten har inte skickats till myndigheter som har ett övergripande ansvar för frågor som omfattar samhället i mer
vid bemärkelse. Det gäller myndigheter som Skatteverket och domstolarna.
Tabellerna över styrformer och inom vilka verksamhetsområden styrformerna används är baserade på myndigheternas svar.

Bemyndigande att utfärda föreskrifter
Enligt uppdraget ska vi redovisa bemyndiganden som ges till statliga
myndigheter att meddela föreskrifter och i vilken utsträckning myndigheterna
utnyttjar dessa. En författning kan innehålla ett flertal bemyndiganden, något
som är fallet i till exempel gymnasieförordningen (2010:2039) och miljöbalken (1998:808).
De statliga myndigheternas författningssamlingar finns samlade på
lagrummet.se. Enligt denna källa är det ett drygt hundratal myndigheter som
har rätt att utfärda föreskrifter. Vår kartläggning visar att av de myndigheter
som har svarat på vår enkät har knappt 30 myndigheter rätt att utfärda föreskrifter som gäller kommuner eller landsting. Även regeringen kan utfärda
föreskrifter, dessa ingår inte i vår kartläggning.
Att fastställa om en kommunal verksamhet berörs av en förordning eller
föreskrift är i många fall svårt att avgöra. I många fall riktar sig förordningar
och föreskrifter mot en kategori utförare (till exempel skolhuvudmän), en
profession (till exempel läkare) eller någon som hanterar en produkt eller
liknande (till exempel brandfarliga ämnen).
Vi konstaterar att det inte har varit möjligt att inom ramen för detta uppdrag
gå igenom samtliga myndighetsföreskrifter och bedöma om och i vilken
utsträckning de gäller kommunal verksamhet.
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Tabell 1

Myndigheter med rätt att utfärda föreskrifter, antal lagar/förordningar som ger ett
bemyndigande att utfärda föreskrifter som riktar sig mot kommuner/landsting
samt i vilken utsträckning myndigheten har utfärdat föreeskrifter

Myndighet
Boverket

Antal
lagar/ förordningar

1-5

6-10

11-15

16-20

21-

Utnyttjandegrad

x

Ja

Datainspektionen

x

Ja

Folkhälsomyndigheten

x

Ja

Havs- och vatten
myndigheten
Inspektionen för vård och
omsorg
Kemikalieinspektionen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för
samhällsskydd och
krisberedskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Rättsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Statens energimyndighet
Statens haverikommission
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Valmyndigheten

x

Ja delvis

x

Nej

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Ja
Ja
Ja delvis
Ja
Nej
Ja delvis
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Ja delvis
Ja
Ja delvis
Ja
Ja med några
undantag
Ja delvis
Ja delvis
Nej
Ja
Ja delvis
Ja delvis
Ja
Ja
Ja
Ja delvis
Ja

Även länsstyrelserna har rätt att utfärda föreskrifter enligt en rad lagar och
förordningar.

Myndigheter
Barnombudsmannens uppgifter regleras i instruktionen (2007:1021) och i
lagen (1993:335) om Barnombudsman. Myndigheten ska vid fullgörande av
sina uppgifter systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera
tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting.
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Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Social omsorg

Ja

Plan- och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- och miljöskydd
Ensamkommande
barn och vissa
nyanlända
invandrare

Ja
Ja
Ja

Boverket är enligt instruktionen (2012:546) förvaltningsmyndighet för frågor
om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering,
byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.
Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och
bidrag inom sitt verksamhetsområde.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Brottsförebyggande rådet har enligt instruktionen (2007:1170) till uppgift att
bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja
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Datainspektionen ska enligt instruktionen (2007:975) verka för att människor
skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om
gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen
på IT-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.
Föreskrifter

Tillsyn

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering för
vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Ja

Ja

Ja

Ja

Social omsorg
Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap
Mottagning av
ensamkommande barn
och vissa nyanlända
invandrare
Kollektivtrafik och
transportinfrastruktur
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Diskrimineringsombudsmannen ansvarar enligt instruktionen (2008:1401)
för de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen
(2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen och föräldraledighetslagen
(1995:584). Diskrimineringsombudsmannen har bland annat till uppgift att
genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.
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Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

E-hälsomyndigheten ansvarar enligt instruktionen (2013:1031) för register
och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång
till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet.
Föreskrifter
Hälso- och
sjukvård

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Folkhälsomyndigheten ska enligt instruktionen (2013:1020) verka för god
folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar
detta, genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och
förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd.
Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av
ohälsa.
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Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Social omsorg
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning
Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända invandrare
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har enligt instruktionen
(2007:1431) till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd
forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Hälso- och sjukvård
Social omsorg
Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända
invandrare

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja
Ja

Försvarshögskolan verksamhet för verksamhet regleras i högskolelagen
(1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). För försvarshögskolan
finns också särskilda bestämmelser i instruktionen (2007:1164). Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom
forskning och utbildning.
Föreskrifter
Räddningstjänst,
krisberedskap

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Försäkringskassan ansvarar enligt instruktionen (2009:1174) för de delar av
socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller
förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består
huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Nationella
inriktningsdok

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Ja

Ja

Havs- och vattenmyndigheten är enligt instruktionen (2011:619) förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.
Föreskrifter
Hälso- o miljöskydd, renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Ja

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Ja

Inspektionen för socialförsäkringen har enligt instruktionen (2009:602) till
uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
Inspektionen har i sitt enkätsvar angett att i uppdraget ingår även att utöva
tillsyn över och granska verksamheter som gränsar mot socialförsäkringsområdet. Det innebär att ISF i viss utsträckning kan granska de delar av
landstingens verksamhet som angränsar mot socialförsäkringen. ISF kan även
i viss utsträckning granska de delar av kommunernas verksamhet som angränsar till socialförsäkringsområdet, till exempel när det gäller kommunernas
stöd till personer med funktionshinder eller till pensionärer. Resultaten av
ISF:s granskningar publiceras i rapporter som sprids till olika intressenter och
via myndighetens webbplats.
Inspektionen för vård och omsorg har enligt instruktionen (2013:176) som
huvudsakliga uppgifter att svara för tillsyn inom hälso- och sjukvård och
därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, som en del av
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tillsynen pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt
bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659), och svara för tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården.
Föreskrifter
Hälso- och sjukvård

Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända
invandrare

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Nationella
inriktningsdok

Kemikalieinspektionen ansvarar enligt instruktionen (2009:947), i den mån
inte någon annan myndighet har uppgiften, för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som på
grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver
regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar
Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok
Ja

Ja

Kommerskollegium ansvarar enligt instruktionen (2012:990) för frågor som
rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik.
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Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering för
vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o avfallshantering,
vattenförsörjning
Räddningstjänst,
krisberedskap
Mottagning av
ensamkommande barn
och vissa nyanlända
invandrare
Kollektivtrafik och
transportinfrastruktur
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Konsumentverket är enligt instruktionen (2009:607) förvaltningsmyndighet
för konsumentfrågor. Verket ansvarar för att de konsumentskyddande regler
som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs, konsumenter har tillgång
till information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter
samt annan information som ger dem möjlighet att göra väl avvägda val om
ingen annan myndighet har den uppgiften och stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med privata aktörer och i det arbetet
genomföra branschöverenskommelser och insatser på standardiseringsområdet.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok
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Kungl. biblioteket är enligt instruktionen (2008:1421) nationalbibliotek och
arkiv för ljud- och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter.
Föreskrifter

Tillsyn

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Lantmäteriet är enligt instruktionen (2009:946) förvaltningsmyndighet för
frågor om fastighetsindelning, om grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, om inskrivning enligt jordabalken och om geodetiska
referenssystem.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Livsmedelsverket har enligt instruktionen (2009:1426) till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelsförsörjningen och bra matvanor. Myndigheten leder, samordnar och följer upp den
kommunala livsmedelskontrollen samt verkar för att den är effektiv och likvärdig i hela landet.
Föreskrifter
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Lotteriinspektionen är enligt instruktionen (2007:756) förvaltningsmyndighet
för frågor om spel och lotterier.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Läkemedelsverket ansvarar enligt instruktionen (2007:1205) för kontroll och
tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter som med hänsyn
till egenskaper eller användning står läkemedel nära samt tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa varor
som är avsedda för kosmetiska och hygieniska ändamål, i den utsträckning
sådana frågor inte ska handläggas av någon annan myndighet.
Föreskrifter
Hälso- och sjukvård

Ja

Hälso- o miljöskydd, renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Länsstyrelsen ansvarar enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan
myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsen ska
verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska
tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen har en rad
uppgifter som involverar kommuner. En del uppgifter skiljer sig åt mellan
länen bland annat utifrån geografisk placering och åligganden.
Migrationsverket ansvarar enligt instruktionen (2007:996) för frågor som rör
uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande,
återvändande, medborgarskap och återvandring. Myndigheten ska fullgöra de
uppgifter som myndigheten har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra
författningar.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Ja

Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända invandrare

Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok
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Myndigheten för delaktighet har enligt instruktionen (2014:134) till uppgift
att främja respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhetsoch medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.
Myndigheten för delaktighet har svarat att man styr genom stöd och vägledningar samt genom spridning av forskningsresultat och kunskapsunderlag,
dock inte inom vilka områden och att funktionshinderpolitiken ska genomsyra all offentlig verksamhet.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har enligt instruktionen
(2007:1020) bland annat till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i
frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap, och
samarbetssamtal. Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete
avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets
utveckling. Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet i den
internationella adoptionsverksamheten i Sverige.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Social omsorg

Ja

Ja

Ja

Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända invandrare

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Myndigheten för kulturanalys har enligt instruktionen (2011:124) till uppgift
att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område
och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och
rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning
av politiken.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är enligt instruktionen
(2008:1002) ansvarig för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och
civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.
Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
Föreskrifter
Räddningstjänst,
krisberedskap

Ja

Tillsyn
Ja

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar enligt instruktionen (2015:49) för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det
civila samhället.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända
invandrare
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har enligt instruktionen (2010:
1385) till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa
upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård,
tandvård och omsorg.
Föreskrifter
Hälso- och
sjukvård
Social omsorg

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Naturvårdsverket ansvarar enligt instruktionen (2012:989) för frågor om
klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och
avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Myndigheten har en central
roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid
genomförandet av miljöpolitiken.
Föreskrifter
Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja

Tillsyn

Ja

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Ja

Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Ja

Ja

Ja

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enligt instruktionen (2007:1193) ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd, i den
utsträckning sådana uppgifter inte ska fullgöras av någon annan statlig
myndighet.
Föreskrifter

Tillsyn

Annan kommunal
verksamhet

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok
Ja

Nämnden för statligt stöd till trossamfund har enligt instruktionen (2007:
1192) till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om
stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning och ha kontakt med och samverka med andra myndigheter
och organisationer i frågor som rör trossamfund.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Hälso- och sjukvård

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok
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Post- och telestyrelsen har enligt instruktionen (2007:951) ett samlat ansvar
för postområdet och området för elektronisk kommunikation.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Tillsyn
Ja

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Riksarkivet är varr enligt instruktionen (2009:1593) statlig arkivmyndighet
och har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården
i landet, vilket även framgår av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen
(1991:446).
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Annan kommunal
verksamhet

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Rättsmedicinalverket ansvarar enligt instruktionen (2007:976) för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den
utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan statlig
myndighet.
Föreskrifter
Hälso- och
sjukvård

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Sameskolstyrelsen ansvarar enligt instruktionen (2011:131) för utbildning i
sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Ja

Ja

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok
Ja
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Sametinget är enligt instruktionen (2009:1395) förvaltningsmyndighet inom
rennäringens område och för samisk kultur.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Social omsorg

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Ja

Ja

Ja

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Skolforskningsinstitutet ska enligt instruktionen (2014:1578) bidra till att de
verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda
metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat
för elever.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Socialstyrelsen ansvarar enligt instruktionen (2015:284) för verksamhet som
rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol
och missbruksmedel. Vidare ska Socialstyrelsen bistå regeringen med underlag och expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.
Socialstyrelsens ansvar gäller i den utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan myndighet.
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Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Hälso- och
sjukvård

Ja

Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Ja

Ja

Hälso- o miljöskydd, renhållning
o avfalls-hantering,
vattenförsörjning

Ja

Ja

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap

Ja

Ja

Mottagning av
ensamkommande
barn och vissa
nyanlända
invandrare

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska enligt instruktionen (2011:130)
verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning
får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet
i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de
vuxenstuderande. Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan och i förskoleklass och
fritidshem vid en skolenhet med specialskola.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har enligt instruktionen (2007:1233) till uppgift att utvärdera det vetenskapliga stödet för
tillämpade och nya metoder i hälso- och sjukvården och i den verksamhet som
bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där
så är tillämpligt, samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

17 (24)

Bilaga 4 till rapport
Statens styrning av kommunerna
(2016:24)

Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare
Hälso- och sjukvård

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Ja

Ja

Social omsorg

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Statens energimyndighet är enligt instruktionen (2014:520) förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten ska verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart
och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.
Föreskrifter
Räddningstjänst,
krisberedskap
Kollektivtrafik och
transportinfrastruktur
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Statens geotekniska institut är enligt instruktionen (2009:945) förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor. Myndigheten ska
vara pådrivande i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Plan och bygg samt
bostadsförsörjning

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Statens haverikommission ansvarar enligt instruktionen (2007:860) för att
genomföra undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor och samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande
verksamhet.
Föreskrifter
Räddningstjänst,
krisberedskap

Ja

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) har enligt instruktionen (2009:1464)
som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill
knuten landsbygdsutveckling, till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling,
ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.
Föreskrifter
Hälso- o miljöskydd, renhållning o
avfalls-hantering,
vattenförsörjning

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Statens kulturråd har enligt instruktionen (2012:515) till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens
utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag
och genom andra främjande åtgärder.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Annan kommunal
verksamhet

Ja

Ja

Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Statens skolinspektion ska enligt instruktionen (2011:556) genom granskning
av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av
god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar
för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för
eleverna och de vuxenstuderande.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Tillsyn
Ja

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Statens skolverk (Skolverket) ansvarar enligt instruktionen (2015:1047) för
skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk
verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet, i den
utsträckning något annat inte är föreskrivet. Myndigheten ska genom sin
verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska
bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Tillsyn

Ja

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok
Ja

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar enligt instruktionen (2008:452) för
frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av
joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt
skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om
nukleär icke-spridning.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Hälso- och sjukvård

Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Hälso- o miljöskydd, renhållning o
avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja

Ja

Ja

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap

Ja

Nationella
inriktningsdok

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ansvarar enligt instruktionen (2009:974) för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och
oceanografiska frågor.
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Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o avfallshantering,
vattenförsörjning

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap
Annan kommunal
verksamhet

Ja
Ja

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska enligt instruktionen (2007:
1206) medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och tandvård, en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och
en väl fungerande apoteksmarknad. Verksamheten ska bedrivas i enlighet
med de etiska principerna för prioriteringar i vården.
Föreskrifter
Hälso- och
sjukvård

Tillsyn

Statsbidrag

Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Tillväxtverket ansvarar enligt instruktionen (2009:145) att i alla delar av
landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt
genomföra strukturfondsprogram.
Föreskrifter

Tillsyn

Annan kommunal
verksamhet

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Totalförsvarets forskningsinstitut har enligt instruktionen (2007:861) till
uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.
Föreskrifter
Räddningstjänst,
krisberedskap
Annan kommunal
verksamhet

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja
Ja

Nationella
inriktningsdok
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Trafikverket ska enligt instruktionen (2010:185) med utgångspunkt i ett
trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Föreskrifter
Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Kollektivtrafik och
transportinfrastruktur

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Ja

Ja

Ja

Transportstyrelsen har enligt instruktionen (2008:1300) till huvuduppgift att
svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.
Föreskrifter
Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering för
vissa nyanlända
invandrare
Plan och bygg samt
bostadsförsörjning
Hälso- o miljö-skydd,
renhållning o avfallshantering,
vattenförsörjning

Ja

Räddningstjänst,
krisberedskap
Kollektivtrafik och
transportinfrastruktur
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Forskningsresultat,
kunskapsund

Nationella
inriktningsdok

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Landets 31 statliga universitets och högskolors verksamhet regleras i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). För två av
högskolorna finns också särskilda bestämmelser. En av dessa är Försvarshögskolan som beskrivs separat ovan.
Av de universitet och högskolor som har svarat på enkäten har flertalet svarat
att de utövar viss styrning genom spridning av forskningsresultat och kunskapsunderlag. Som utbildnings- och forskningsorganisation och med särskilt
ansvar för samverkan med det omgivande samhället bidrar lärosätena med
inte minst kunskapsöverföring på skilda sätt, vilka påverkar lednings- och
styrningsvillkoren inom de kommunala och regionala sektorerna.
Samtliga medicinska fakulteter är genom sina lärosäten mottagare av statliga
anslagsmedel (ALF), vilka i sin tur fördelas till berörda regioner och landsting
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inom ramen för dels ett nationellt avtal mellan staten och berörda regioner/
landsting, dels mellan berörda lärosäten och dess regionala motparter genom
regionalt utformade avtal.
Universitets- och högskolerådet ansvarar enligt instruktionen (2012:811) för
uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Stöd och
vägledningar

Skola, biblioteksverksamhet och
samhällsorientering
för vissa nyanlända
invandrare

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja 1

Nationella
inriktningsdok

Upphandlingsmyndigheten har enligt instruktionen (2015:527) det samlade
ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs
av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en
rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta
för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.
Föreskrifter

Tillsyn

Statsbidrag

Annan kommunal
verksamhet

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Valmyndigheten ansvarar enligt instruktionen (2007:977) för frågor om val
och landsomfattande folkomröstningar.
Föreskrifter
Annan kommunal
verksamhet

Ja

Tillsyn

Statsbidrag
Ja

Stöd och
vägledningar
Ja

Forskningsresultat,
kunskapsund
Ja

Nationella
inriktningsdok

Verket för innovationssystem har enligt instruktionen (2009:1101) till uppgift
att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning
och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt
ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och
arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata

1

Myndighetens svar på enkäten ”Det är tveksamt om det som UHR gör bör betecknas som styrning.
Det handlar om information till företrädare för gymnasieskolor (studie- och yrkesvägledare), samt att
vi fördelar bidrag för stöd till internationalisering inom bl.a. skolans och förskolans område.”
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aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Myndigheten ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar tillväxt
och stärka Sveriges konkurrenskraft.
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