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Sammanfattning 

 

Sedan hösten 2006 har lagstiftningsprocessen fått ett nytt inslag. Ett oreglerat och nästan 

okänt inslag, men ack så viktigt. När de fyra borgerliga partierna1 under åren 2004-20062 

förberedde ett eventuellt regeringsskifte efter valet 2006 så var den s.k. Äntringsstyrkans 

arbete mycket viktigt.3 Ett av deras viktigaste förslag var att en mekanism för all samordning 

mellan de fyra partierna skulle inrättas.  

 

Direkt efter valsegern och regeringsövertagandet 2006 så skapades Statsrådsberedningens 

samordningskansli. Varje parti i alliansen fick vars ett kansli med statssekreterare och 

sakkunniga som enbart skulle arbeta med att sköta samordningen mellan partierna.  

 

Utan att partierna och departementen, ännu mindre massmedia och allmänheten, hade förstått 

det, så hade ett helt nytt steg inom lagstiftningsprocessen skapats. Ett steg där varje enskild 

fråga måste passera och dessutom ofta flera gånger. Ingen lag har stiftats under åtta år utan att 

Statsrådsberedningens samordningskansli har gett sitt godkännande. 

 

Att partierna i en koalitionsregering behöver samordna politiken är inget märkligt. Varje 

beslut som fattas i regeringen fattas gemensamt av regeringen som kollektiv.4 Men frågan är 

om den samordningen ska vara partiintern, det vill säga skötas av partierna själva, eller ligga 

under en myndighet som Regeringskansliet.5  

 

Å andra sidan finns Statsrådsberedningen6 just för att samordna RK:s arbete. Att förbereda 

varje ärende på bästa sätt inför torsdagarnas regeringssammanträde7 är helt nödvändigt. En 

ordning där diskussionen mellan olika departement och olika partier skulle tas på 

regeringssammanträdet är inte möjlig, även om varje statsråd givetvis ska vara väl insatt i de 

frågor som behandlas på regeringssammanträdet.  

 

Statsrådsberedningens samordningskansli har fått en roll där de formellt inte fattar några 

beslut, men där diskussionen och förhandlingarna som avgör hur exempelvis en proposition 

ska skrivas sköts. Detta gör att viktiga avvägningar hur en lag ska utformas inte beslutsförs 

och inte kan bli en del av de förarbeten som domstolarna senare använder.  

                                                           
1 Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
2 Allians för Sverige föddes den 31 augusti 2004 hemma hos Maud Olofsson i Högfors. 
http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2014/03/H%C3%B6gfors.pdf 
3 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10659442.ab 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/2460/a/13466. 
5 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/113/jsp/Render.jsp?a=17342&m=popup. 
6 Statsrådsberedningen är en enhet under Regeringskansliet. 
7 http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/113/jsp/Render.jsp?a=17357&m=popup 
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Om Statsrådsberedningens samordningskansli kommer att finnas kvar efter riksdagsvalet och 

ett eventuellt regeringsskifte är det ingen som vet när detta skrivs. Men oavsett vilken 

koalitionsregering som skapas så krävs någon form av samordning mellan partierna. Även vid 

en enpartiregering så sker samordning, men detta sker mer naturligt inom partiet, till exempel 

inom partistyrelse eller verkställande utskott.  
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Förord 

 

Efter 16 år i politiken har jag äntligen kommit fram till slutet av min juristutbildning. 1997 

påbörjade jag min examensuppsats. Det skulle bli en genomgång av rättsläget för tredje mans 

psykiska skador inom skadeståndsrätten. Det blev aldrig någon färdig uppsats. Istället blev det 

politik på heltid i 16 år.  

 

När jag beslutade mig för att inte kandidera för en fjärde mandatperiod i riksdagen så började 

jag fundera på att till slut skriva den där bortglömda examensuppsatsen. Det gick ytterligare 

några månader men till slut tog jag ändå kontakt med Juridiska Fakulteten vid Lunds 

Universitet för att efterhöra om det var möjligt att skriva klart examensuppsatsen efter så här 

lång tid.  

 

Det var en verklig utmaning att åter börja skriva en akademisk uppsats. Jag påstår inte på 

något sätt att det har blivit bra. Min målsättning har snarare varit att faktiskt bli klar med 

uppsatsen trots att det mesta har skrivits under valrörelsen 2014. 

 

Målsättningen med uppsatsen har varit att beskriva en del av lagstiftningsprocessen som är 

helt oreglerad och för de allra flesta okänd. Det har varit en utmaning att skriva om ett ämne 

som det nästan inte finns något skrivit om tidigare. Antalet källor har varit högst begränsade. 

För att råda bot på detta har jag givetvis använt mina egna erfarenheter men också haft samtal 

med anställda och f.d. anställda på Statsrådsberedningens Samordningskansli.  

 

Stort tack till alla som har ställt upp och svarat på mina frågor! 
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1. Inledning 

 

1.1 Allmänt 

 

Inom svensk rätt har lagförarbetena en stark ställning. Självklart är lagtexten den primära 

rättskällan men ofta ger inte den skrivna lagen tillräcklig vägledning för den dömande 

makten. Prejudikat, det vill säga domstolspraxis, rättslig sedvänja och den juridiska 

litteraturen används för att tolka lagarna. Men allra viktigast är lagarnas förarbeten. Det som 

har motiverat den skrivna lagtexten.  

 

Förarbetena finns framförallt i utredningsbetänkandet, lagrådsremissen, lagrådets yttrande, 

propositionen och ansvarigt riksdagsutskotts betänkande.8 

 

Hur svenska lagar stiftas kan tyckas vara en enkel fråga. Varje student som läser 

statsvetenskap eller juridik lär sig ingående hur processen går till, från utredning till 

kammarbeslut i Riksdagen. Till och med gymnasiestudenten får en grundläggande utbildning 

i hur lagarna stiftas, från proposition till ny lag. Men frågan är om lagstiftningsprocessen 

verkligen är så enkel som den framställs i den litteratur som studenterna läser?  

 

Efter tolv år som riksdagsledamot är mitt svar både ja och nej. Ja, eftersom de formella stegen 

egentligen inte är så komplicerade även om den svenska lagstiftningsprocessen ur ett 

internationellt perspektiv är tämligen omfattande. Nej, eftersom det finns en rad informella 

steg i lagstiftningsprocessen som inte är reglerade och därför inte beskrivs i litteraturen.  

 

Att varje ny lag eller lagändring som ska beslutas i riksdagen måste genomgå alla eller 

åtminstone de flesta stegen i den formella lagstiftningsprocessen är självklart.9 Lika självklara 

är inte de informella stegen trots att de i normalfallen är långt mycket viktigare för lagens 

utformning än de formella stegen.  

 

Bakgrunden till detta är givetvis att de informella stegen inte är lagreglerade. De har uppstått 

ur ett behov och framförallt kan de förändras genom enkla beslut inom eller mellan partier. 

När den nyvalda Alliansregeringen 2006 valde att inrätta Samordningskansliet på 

Statsrådsberedningen så krävdes inget annat än en överenskommelse mellan de fyra 

partiledarna. Plötsligt fanns det ett kansli mellan departementen och regeringen som var helt 

avgörande för vilka förslag som regeringen skulle fatta beslut om.  

 

                                                           
8 http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rarbeten 
9 Lagrådsremiss krävs inte vid alla lagförslag, RF 8:21 st. 3. 
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När lagstiftningsprocessen förändrades vad gäller bordläggning av utskottsbetänkanden enligt 

RO 11:2, en del av lagstiftningsprocessen som enligt min mening i praktiken är obetydlig för 

slutresultatet, så krävdes en förändring i Riksdagsordningen med beslut med kvalificerad 

majoritet eller som ändring av grundlag.10 Samtidigt kunde ett nytt organ med avgörande 

beslutsbefogenheter inom lagstiftningsprocessen skapas utan att det varken krävdes lag eller 

förordning.  

 

Jag vill med denna uppsats försöka beskriva vilken betydelse för lagstiftningsprocessen som 

Samordningskansliet på Statsrådsberedningen har. Uppsatsen bygger huvudsakligen 

dokument från skapandet av Samordningskansliet, samtal med anställda eller f.d. anställda på 

Samordningskansliet samt på egna erfarenheter av lagstiftningsprocessen.11 

 
 

1.2 Syfte 

 

I min roll som riksdagsledamot har jag varit med och stiftat tusentals lagar och skapat 

förarbeten till hundratals lagar på det rättspolitiska området. Samtidigt som det jag har gjort 

inom lagstiftningsprocessens formella del är hårt reglerat så finns det viktiga informella delar 

som är helt oreglerade.  

 

Tanken med denna uppsats är att försöka beskriva det informella steg i lagstiftningsprocessen 

som infördes med Alliansregeringens tillträde 2006: Samordningskansliet på 

Statsrådsberedningen.12 Samordningskansliet har nu funnits i åtta år utan att dess betydelse i 

lagstiftningsprocessen har granskats närmre. Tusentals lagar har stiftats eller ändrats under 

dessa år och Samordningskansliet har haft en avgörande betydelse i varje enskilt beslut. 

 

Huruvida Samordningskansliet finns kvar efter valet den 14 september 2014 finns det ingen 

som vet när detta skrivs. En eventuellt ny regering skulle kunna avveckla 

Samordningskansliet för att skapa ett nytt samarbetssätt. Det mesta talar dock för att tiden 

med svenska enpartiregeringar är över och alla koalitionsregeringar måste ha någon slags 

mekanism för att komma överens mellan partierna. Oavsett konstruktion så får denna 

mekanism en stor betydelse i lagstiftningsprocessen. 

 

 

                                                           
10 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Riksdagsordningen--nastan-en-
grundlag/ 
11 Centerpartiets statssekreterare vid SB/Sam Magnus Wallerå, sakkunnig Astrid Gustafsson, f.d. sakkunnig 
Malin Nordstrand, f.d. sakkunnig Johan Hedin, f.d. sakkunnig Anders W Jonsson. 
12 Statsrådsberedningens samordningskansli förkortas oftast SB/Sam, men i dagligt tal används ”samordningen” 
eller ”Samordningskansliet”. Jag använder företrädesvis det senare. 
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1.3 Frågeställningar 

 

 

Hur fungerar Statsrådsberedningens samordningskansli? På vilket sätt påverkar 

samordningskansliet de lagar som stiftas i Sveriges Riksdag? Skulle samordningskansliet och 

motsvarande funktioner för att komma överens mellan eller inom partier kunna regleras? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Den svenska lagstiftningsprocessen har beskrivits i åtskilliga böcker och artiklar inom den 

juridiska och statsvetenskapliga litteraturen. Jag har valt att lägga en mycket begränsad del av 

min uppsats på det som redan är välkänt om hur svensk lagstiftning fungerar. Vidare har jag 

också medvetet försökt att undvika de samordningsprocesser som sker mellan departementen 

och istället fokuserat på den samordning som sker mellan partierna.13  

 

Jag har också haft begränsade möjligheter att studera hur samordningen mellan olika partier 

har fungerat före alliansregeringens tillträde 2006. Även om jag har intervjuat Morgan 

Johansson som var folkhälsominister under Göran Perssons socialdemokratiska 

minoritetsregering 2002-2006.  

 

Jag har avstått från att utveckla resonemanget kring många andra informella steg i 

lagstiftningsprocessen. Inte minst partiernas roll i lagstiftningsprocessen hade varit intressant 

att granska närmare. Inom partigrupperna i riksdagen fattas många beslut som har stor 

betydelse för utformningen av nya och förändrade lagar. 

 

Vad gäller partiernas roll i lagstiftningsprocessen så är den välkänd och snarast självklar. Alla 

vet att partierna har stämmor, kongresser eller landsmöten, det finns valda partistyrelser och 

verkställande utskott, och det finns partigruppsmöten inom alla riksdagsgrupper. Men även 

vad gäller partiernas roll i lagstiftningsprocessen så finns det oklarheter. De består både i 

bristen på formkrav och att partierna har olika traditioner för hur beslut fattas som påverkar 

lagstiftningen.  

 

Detta får dock bli ett ämne för någon annan uppsats. 

 

 

                                                           
13 Anna Ullströms avhandling ”Styrning bakom kulisserna - Regeringskansliets politiska staber och regeringens 

styrningskapacitet” från 2011 beskriver samordningen mellan departementen på ett genomlysande sätt. 
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1.5 Metod och material 

 

Med anledning av den avsaknad av skrivet material om Samordningskansliet så har jag varit 

tvungen att bygga min uppsats på samtal med de som jobbar eller har jobbat där. Det 

dokument som f.d. statssekreteraren HG Wessberg14 skrivit om hur den politiska 

samordningen ska fungera har också varit en viktig källa. Detta dokument bifogas längst bak i 

uppsatsen.15  

 

Den första arbetsordningen för Samordningskansliet från 2007 har jag inte kunnat få tag på. 

De som jag har pratat med som jobbade på SB/Sam redan 2006-2010 säger att det inte är 

någon större skillnad mellan promemorian daterad 2007-01-15 och den som är daterad 2010-

03-17. Förändringen ligger snarast i att den nyare promemorian beskriver hur 

Samordningskansliet redan hade kommit att fungera. 

 

Jag har försökt att undvika egna åsikter och påståenden men det har varit svårt. Det är ofta 

som egna erfarenheter och kunskaper styrt uppsatsen, men jag har försökt att hitta oberoende 

källor till mina påståenden.  

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med hur Statsrådsberedningens samordningskansli fungerar. I kapitel 2 

beskriver jag hur det byggdes upp och hur det nu fungerar i praktiken. Eftersom 

Samordningskansliet inte är så välkänt för de flesta så har jag lagt ner lite extra tid och kraft 

på att beskriva detta. 

 

I kapitel 3 beskriver jag hur Samordningskansliet fungerar och har inflytande i varje formellt 

och informellt steg i lagstiftningsprocessen.  

 

I kapitel 4 diskuterar jag och lägger fram argument för hur Samordningskansliet och andra 

liknande samordningsfunktioner skulle kunna regleras. 

 

 

 

 

                                                           
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gustaf_Wessberg 
15 Bilaga 1 sid 47. 
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2. Statsrådsberedningens samordningskansli 

 

2.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till att Statsrådsberedningens samordningskansli skapades är den oordning som 

tidigare borgerliga flerpartiregeringar drabbats av. Thorbjörn Fälldins första regering 1976-78 

föll på kärnkraftsfrågan.16 Fälldins andra regering 1979-81 föll när Moderaterna lämnade 

regeringen på grund av att Centerpartiet och Folkpartiet gjort en skatteuppgörelse med 

Socialdemokraterna.17 18 Under Carl Bildt-regeringen 1991-94 avgick Centerpartiets 

partiordförande Olof Johansson på grund av byggandet av Öresundsförbindelsen.19 20 

 

Inför 2006 års val så skapades därför ett antal arbetsgrupper för att förbereda ett 

regeringsskifte. En av dessa grupper, den s.k. Äntringsstyrkan21, arbetade fram ett förslag på 

hur regeringens interna arbete skulle organiseras för att samtliga fyra partier alltid ska ha 

inflytande över alla frågor.22 Samordningskansliet och Inre Kabinettet var två viktiga 

pusselbitar i det förslag som presenterades.  

 

Även under de borgerliga regeringsåren 1976-78 och 1979-82 samt i Bildtregeringen 1991-94 

fanns ett slags samordningskansli, men då fanns ingen beslutad funktion för att lösa alla 

tvister.23 

 

Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Lars Leijonborg (Fp) och Göran Hägglund (Kd) 

hade som partiledare för de fyra allianspartierna bestämt sig för att oenighet och dålig 

förmåga att lösa interna kriser inte skulle få leda till ytterligare en borgerlig regerings fall. 

Därför beslöt de att inordna ett samordningskansli under Statsrådsberedningen samt att de 

själva skulle ingå i det s.k. Inre Kabinettet där de allra svåraste frågorna skulle kunna lösas. 

 

                                                           
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_F%C3%A4lldin_I. 
17 ”Moderaterna kunde inte acceptera den skatteuppgörelse som slöts mellan mittenpartierna, det vill säga 
Centerpartiet och Folkpartiet, och Socialdemokraterna”, Ulf Adelsohn i ”En regerings fall” sid 119. Ingår i boken 
”Maktskifte: regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige”, Nils G Åsling (red), Ekerlids 
förlag (2001). 
18 Dåvarande industriminister Nils G Åsling menar dock att ”motsättningarna i synen på skatternas roll i 
stabiliseringspolitiken” endast var den utlösande faktorn som fick Moderaterna att lämna regeringen. Nils G 
Åsling, ”Några erfarenheter av regeringsarbetet”, artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 1985:2, Lund: Fahlbeckska 
stiftelsen. 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Johansson. 
20 http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/en-spricka---i-alliansen/. 
21 Helena Dyrssen (Fp), Hans Jeppson (M), Bengt Falemo (C) och Sven Gunnar Persson (Kd). 
22 http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansens-antringsstyrka-ska-forbereda-maktskiftet/. 
23 Redaktörer Torbjörn Nilsson och Anders Ivarsson Westerberg, Samtidshistoriska Institutet, ”Borgerlig 
fyrklöver intog Rosenbad – regeringsskiftet 1991”, sid 32ff. 
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Även om Samordningskansliet kom igång omgående efter valsegern 2006 så beskrevs 

arbetsordningen först i en promemoria daterad 2007-01-15. Under de första månaderna var 

det trots Äntringsstyrkans förberedelser många oklarheter. I det dagliga arbetet blev det att 

pröva sig fram, många problem som uppstod hade inte förutsetts. Bland annat samarbetet med 

Finansdepartementet prövades omgående när statsbudgeten skulle färdigställas på några 

veckor.24 

 

Den första arbetsordningen från 2007 har sedan uppdaterats i en ny promemoria, underskriven 

av dåvarande statssekreteraren på Statsrådsberedningen HG Wessberg, 2010-03-17. Denna 

styr fortfarande Samordningskansliets arbete.25 

 

Promemorian inleds med varför Samordningskansliet finns: ”Den politiska samordningens 

roll i beredningen av ärenden är att säkerställa att alla fyra partier i Alliansen står bakom hela 

regeringens politik och har inflytande över politiken inom alla politikområden.”26 

 

Den mer officiella förklaringen till att det har inordnats ett samordningskansli under 

Statsrådsberedningen finner man på regeringens hemsida27:  

 

”De fyra regeringspartierna ska gemensamt driva regeringens arbete framåt och ha inflytande 

över besluten. För att säkra att den överenskomna politiken också blir den som genomförs har 

ett samordningskansli inrättats i Statsrådsberedningen.” 

 

 

2.2 Samordningskansliets roll 

 

En kortfattad beskrivning på vilka ärenden som passerar Statsrådsberedningens 

samordningskansli är: Alla. I instruktionen från 2010 som styr Samordningen beskrivs det: 

”Alla ärenden som politiskt binder regeringen ska samordnas, oavsett vilken formell status 

ärendet har.”28 

 

Oavsett om det är fråga om kommittédirektiv till en utredning, en debattartikel som en 

minister vill skriva med allianskollegor i motsvarande utskott eller svar på en interpellation så 

                                                           
24 Intervju med f.d. medarbetare. 
25 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17. 
26 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 1. 
27 http://www.regeringen.se/sb/d/10839. 
28 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 1. 
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måste allting passera Samordningskansliet. Först när alla fyra partierna har godkänt förslaget 

så är det färdigt att fatta beslut om eller skicka ut.  

 

Givetvis finns det tillfällen då ett ärende inte skulle behöva gå genom Samordningen, men det 

normala är att även dessa passerar för att säkerställa att det inte senare blir en ovälkommen 

diskussion om ofullständig beredning mellan partierna. I instruktionen för Samordningen står 

det om vilka ärenden som i teorin inte behöver samordnas, ”i de fall de bedöms helt sakna 

politiskt innehåll, nådeärenden, överföring av straffverkställighet, utlämningsärenden och 

liknande.”29 

 

Samordningen har också en roll att medverka till att den överenskomna politiken genomförs. 

Det handlar om Alliansens gemensamma valmanifest, regeringsförklaringar, olika 

arbetsgruppers överenskommelser med mera. Löften ska uppfyllas och Samordningskansliet 

ska medverka till detta.  

 

Den tredje rollen som Samordningskansliet har är att medverka till att skapa en 

handlingskraftig regering. Det betonas att detta gäller särskilt inom områden där tidigare 

överenskommelser mellan partierna saknas.30 

 

En fjärde roll som åläggs samordningskansliernas personal är att delta i respektive partis 

riksdagsgrupp. Framförallt för att kunna föra dialog och hämta in synpunkter, men också för 

att svara på frågor och kunna undanröja eventuella missförstånd.31 

 

Samordningskansliets personal ska också ha möjlighet att delta på utskottens 

alliansgruppmöten. Eftersom det är ledamöterna i utskottet som har huvudansvaret för att 

driva genom Alliansens politik i riksdagen så är det viktigt med ett nära samarbete.32 

 

 

2.3 Uppbyggnad 

 

Samordningskansliet är egentligen fyra olika kanslier, ett för varje regeringsparti. Dessa leds 

av en statssekreterare för varje parti och vars sju politiskt sakkunniga som är samordnare33. 

                                                           
29 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 5. 
30 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 1. 
31 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 9. 
32 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 9. 
33 http://www.regeringen.se/sb/d/6786/a/13488. 
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Dessa sju har vars ett till tre departement som de handlägger ärendena för. Varje parti har en 

handläggare med särskilt ansvar för EU-frågor.34 

 

Det är också viktigt att betona att Samordningen inte ersätter andra former av samråd inom 

Regeringskansliet. Normalt ska gemensamberedningen mellan departementen vara slutförd 

innan ärendet når samordningen. I frågor där politisk diskussion förväntas kan dock 

Samordningen involveras i ett tidigare skede så att det förslag som senare läggs fram inte 

fastnar i Samordningen också sedan ändå måste arbetas om i grunden.35 

 

Samordningen har också nära kontakt med Finansdepartementets budgetavdelning, Fi/BA, 

som i varje budgetpåverkande ärende måste säkerställa att förslaget faller inom fattade 

budgetbeslut.36 

 

 

2.4 Arbetssätt 

 

Inriktningen för Samordningskansliets arbete ska enligt den styrande instruktionen vara: 

- att snabbt lösa uppkomna politiska meningsskiljaktigheter 

- att inte välja lösningar som innebär att man urvattnar politiken eller skjuter på 

avgöranden 

- att välja lösningar som respekterar budgetmålen37 

 

Ärenden till Samordningskansliet kommer via flera olika vägar. Det kan vara från 

departementens politiska eller opolitiska tjänstemän som tar fram svar på frågor och 

interpellationer, förbereder lagrådsremisser och propositioner eller skriver kommittédirektiv. 

Det kan vara från ministrarnas pressekreterare som vill samordna talepunkter för ett medialt 

utspel. EU-enheterna på olika departement behöver samordna vad ansvarig minister ska säga 

på samråd med fackutskott eller i EU-nämnden.  

 

Även Alliansens förstapersoner (ordförande eller vice ordförande) i de olika riksdagsutskotten 

kan initiera frågor till Samordningskansliet. Det kan exempelvis handla om samordning av 

ställningstagande till motionsyrkanden där en enig opposition har för avsikt att ge ett 

tillkännagivande till regeringen. 

 

                                                           
34 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 2. 
35 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 4. 
36 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 4. 
37 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 1. 
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Den som initierar ärendet till Samordningskansliet ger förslag på beslut och när svar måste 

ges. Ofta är det mycket korta ledtider, inte sällan är det samma dag som svar måste ges. Varje 

partis samordnare för det politikområdet får samma underlag. Därefter agerar olika 

samordnare på olika sätt. Framförallt skiljer sig arbetssätt mellan de olika partiernas 

samordnare.38  

 

Även om Samordningskansliet är partiledarens förlängda arm, så finns det också ett behov av 

att förankra frågor hos de riksdagsledamöter som senare kan få frågan i sitt knä. Är det en 

debattartikel där en ledamot ska stå som avsändare är det självklart att hen måste ha godkänt 

texten, men även när det gäller propositioner så är det i slutändan riksdagsledamöter som ska 

stå bakom förslaget.  

 

För de samordnare som samordnar egen ministers område, det vill säga förslag från 

departementet är redan granskat och godkänt av en minister eller politiska tjänstemän från det 

egna partiet, så finns det inte lika stort behov av att förankra frågan hos riksdagsledamöterna. 

Partiet har då redan tagit ställning och samordnarens uppgift blir framförallt att argumentera 

för förslaget gentemot de andra partiernas samordnare.39 

 

För övriga tre partiers samordnare så krävs en bedömning efter genomgång av ärendet och 

förslaget till lösning. Är det ett ärende av enkel beskaffenhet så kan samordnaren själv fatta 

beslut och ge godkännande för sitt partis räkning. Samordnaren kan också ha egna förslag på 

förändringar som då skickas till övriga tre partiers samordnare som då även granskar detta.  

 

Vid mer komplicerade eller mer politiskt känsliga ärenden så förs ofta en diskussion mellan 

samordnaren och partiets statssekreterare i SB/Sam. Då kontaktas också oftast för frågan 

ansvarig riksdagsledamot. Det kan också bli fråga om att höra partiordföranden i frågan. 

Alldeles särskilt om det är en fråga där partiordföranden tidigare har redogjort för en annan 

uppfattning. Även partiets riksdagsgrupp som helhet kan få upp frågan för diskussion innan 

godkännande ges i Samordningen.40 

 

 

 

 

                                                           
38 Samtal med Malin Nordstrand, tidigare anställd på Samordningskansliet, och Astrid Gustafsson, handläggare 
på Samordningskansliet. 
39 Intervju med Nordstrand och Gustafsson. 
40 Intervju med Nordstrand och Gustafsson. 
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2.5 Hissning41 

 

Om de fyra partiernas samordnare inte kan hitta en kompromiss som alla godkänner så måste 

frågan hissas till de fyra statssekreterarna i Samordningskansliet.42 

 

Målsättningen är att högst tio procent av alla frågor ska behöva hissas och alla samordnare har 

som uppdrag att klara av så många ärenden som möjligt på den lägsta samordningsnivån. Om 

frågan ändå blir låst så är det alltså statssekreterarna som får i uppdrag att öppna 

förhandlingen igen. Det är samordningsstatssekreteraren från det parti som ansvarar för 

aktuellt departement som beslutar när en fråga ska hissas till statssekreterarnivån. Anställda 

på Samordningskansliet uppskattar att målsättningen med tio procent uppnås. 

 

På denna nivå kan också flera frågor kopplas samman även om det inte är tänkt att fungera på 

det sättet. Om ett parti går med på att ”förlora” en fråga så kräver de att få ”vinna” en annan. 

Helt enkelt politiska kompromisser. Det kan också vara så att ett parti har vägrat att godkänna 

en fråga på första samordningsnivån just för att få upp den till statssekreterarnivån och där 

använda den i en kompromisslösning. Detta är dock inget som partiet talar öppet om, det ger 

ingen god stämning mellan kollegorna.  

 

I vissa lägen kan även två eller tre partier komma överens vid sidan om den normala 

samordningen. Ett parti ställer sig bakom ett annat partis krav för att i sin tur få draghjälp i en 

annan fråga som är viktig för dem. Det är mycket lättare att få genom sina krav om man har 

en eller två vänner i frågan än att stå ensam mot tre. Framförallt är det de tre mindre partierna 

som använder denna taktik mot Moderaterna.43 

 

 

2.6 Inre Kabinettet (IK) 

 

När en fråga har fått en sådan politisk låsning att inte ens statssekreterarna kan hitta en 

kompromisslösning som godkänns av samtliga partier så hissas frågan till den tredje och sista 

nivån, Inre Kabinettet (IK).44 

 

                                                           
41 Begreppet hissning har använts tidigare för när departement inte kommer överens under delningsprocessen 
och därför måste hissa frågan till de berörda departementens statssekreterare. Rune Premfors och Göran 
Sundström, Regeringskansliet, sid 55. Liber, 2007. 
42 För närvarande är det Magnus Wallerå (C), Johan Britz (Fp), Jakob Forssmed (Kd) och Mikael Sandström (M). 
43 Intervju med f.d. medarbetare. 
44 http://www.dn.se/nyheter/politik/makten-pratar-ihop-sig-pa-torsdagar/. 
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Det är Statsministerns statssekreterare som i samråd med samordningsstatssekreterarna 

beslutar när ett ärende ska lyftas upp till partiledarnivån, det vill säga till IK.45 Även 

budgetstatssekreteraren får begära att en fråga lyfts till partiledarna.46 

 

IK består av de fyra partiledarna och statsministerns statssekreterare som för anteckningar.47 

 

Målsättningen är att högst tio procent av de frågor som hissas till statssekreterarnivån ska 

komma upp till IK. Detta mål klaras enligt anställdas uppskattning. Det är alltså under en 

procent av alla samordningsärenden som når partiledarnivån. Statssekreterarna i 

Samordningskansliet har en instruktion att lösa så många frågor som bara går före IK-nivån. 

 

Det är också så att i många fall så har det allra mesta av ett ärende lösts hos samordnarna eller 

av statssekreterarna, men att någon eller några knäckfrågor återstår för IK.48 

 

 

2.7 Kritik 

 

Konstitutionsutskottet har i samband med granskningen av den s.k. Saudiaffären 

uppmärksammat att informella beslut som fattas i Samordningskansliet inte är protokollförda 

och därmed inte kan granskas. KU:s ordförande Peter Eriksson uttryckte det som att det finns 

”ett svart hål”.49 

 

Mycket av kritiken kan dock bygga på ett missförstånd om vad Samordningskansliet har för 

roll. Peter Eriksson uttryckte att han ”vill borra djupare i hur beslut som fattas av regeringens 

samordningskansli ska kunna granskas”. Samordningen fattar inga beslut i sak, utan det enda 

beslut som fattas är att de fyra partierna är överens eller inte överens i frågan.  

 

Samordningen ersätter inte någon annan beredningsfunktion som har funnits tidigare. 

Samordningen är ett tillägg till det som fanns före 2006 och ska enbart hanteras som 

partiernas sätt att komma överens inför ett regeringsbeslut eller något annat som binder 

regeringen politiskt. Eftersom regeringen fattar alla beslut kollektivt så måste samtliga partier 

godkänna förslaget. 

                                                           
45 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 2. 
46 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 4. 
47 http://sv.wikipedia.org/wiki/Inre_kabinettet. 
48 Intervju med Malin Nordstrand, tidigare anställd på Samordningskansliet, och Astrid Gustafsson, handläggare 
på Samordningskansliet. 
49 http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppnare-rosenbad/. 
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Samordningen är inte ett led i ärendehanteringen mellan ett departement och regeringen. Vill 

ett departement få upp en fråga för regeringsbeslut så skickas den först till Samordningen för 

politisk överenskommelse. Samordningen skickar därefter tillbaka frågan till departementet 

som sedan skickar den till regeringen. Förslaget till regeringsbeslut kommer alltså från 

departementet och inte från Samordningen.50 

 

 

2.8 Samordning 2002-2006 

 

I Sverige har vi under lång tid haft minoritetsregeringar. Sedan enkammarriksdagen infördes 

1971 är det enbart under Thorbjörn Fälldins båda regeringar 1976-1978 och 1979-1981 samt 

under Fredrik Reinfeldt-regeringen 2006-2010 som Sverige har haft majoritetsregering. 51 

 

Såväl under majoritetsregeringen 2006-2010 som under minoritetsregeringen 2010-2014 så 

har Samordningskansliet fungerat på samma sätt. Det som har tillkommit från 2010, eller 

åtminstone har blivit betydligt vanligare, är att Samordningskansliet samordnar så kallade 

förhandlingsmandat inför politiska förhandlingar med Miljöpartiet eller Socialdemokraterna.52 

Detta behov fanns inte 2006-2010 eftersom allianspartierna hade egen majoritet i riksdagen. 

 

Men även under tidigare socialdemokratiska regeringar har det funnits ett behov av att 

samordna politiken med de partier som regeringspartiet har haft ett formaliserat samarbete 

med. Under mandatperioden 2002-2006 hade den socialdemokratiska minoritetsregeringen ett 

formaliserat samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet enligt överenskommelsen 

”Hundratjugoen punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige”.53 Det så kallade 

121-punktsprogrammet54. Samarbetet omfattade inte utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.55 

 

Inom 121-punktsprogrammet gjordes också en överenskommelse om att Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet skulle få vars ett kansli i Regeringskansliet med motsvarande åtta heltidstjänster 

var.56 Det fanns dock inget samordningskansli eller liknande. Tvärtom så låg ansvaret då på 

varje enskild minister. Först tog ministern och departementet fram ett förslag och sedan 

                                                           
50 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 2. 
51 http://sv.wikipedia.org/wiki/Minoritetsregering. 
52 Se PM ”Hanteringsordning för samarbete med oppositionspartier” från 2010-10-27 i bilaga 4. 
53 Göran Persson, Att styra riket, sid 230f, ingår i Olof Ruins (red) Politikens ramar och aktörer. Femton 
uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson. 
54 http://www.dn.se/Documents/121.pdf. 
55 Göran Persson, a.a. Sid 231. 
56 Anna Ullström, Samarbetskanslierna- Vårtor på, länkar till eller delar av Regeringskansliet? Om den 

demokratiska styrningskedjan och samarbetskansliernas organisering. Score, 2005, sid 7. 
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förankrades detta inom det egna partiet. Beroende på frågans tyngd och hur kontroversiell den 

var så krävdes olika grader av förankring.57 

 

Enklare frågor kunde ansvarig minister själv avgöra. Frågor med viss politisk betydelse 

förankrades med utskottsgruppen, det vill säga de socialdemokratiska riksdagsledamöter som 

satt i för frågan ansvarigt riksdagsutskott. De frågor som var mer kontroversiella lyftes till 

riksdagsgruppen och möjligtvis också till partistyrelsen och Socialdemokraternas 

Verkställande Utskott (VU). 

 

Frågor med riktigt stor politisk sprängkraft lyftes upp till regeringen under så kallad Allmän 

beredning. Som exempel hade folkhälsominister Morgan Johansson (S) två frågor som lyftes 

till Allmän beredning under åren 2002-2006. Det handlade om rökförbud på krogen och 

sprututbytesprojektet inom narkomanvården. Vid dessa tillfällen blev det även omröstning 

inom regeringen.58 

 

Först därefter, när Socialdemokraterna var färdiga med den interna samordningen, startades 

samordningen med Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (Mp). Dessa förhandlingar sköttes 

normalt av statssekreteraren. När förhandlingarna kärvade kunde ansvarigt statsråd kopplas 

in. De båda samarbetspartierna hade oftast sina för frågan ansvariga riksdagsledamöter som 

förhandlare.59 

 

Finansdepartementet hade också då en avgörande roll i allt som skulle kunna komma att 

belasta statsbudgeten. Under själva förhandlingen med samarbetspartierna hade 

Finansdepartementet och Statsrådsberedningen insyn i förhandlingen, men deltog inte i själva 

förhandlandet.60 

 

När det gällde framtagandet och förhandlande av budgetpropositionen så var finansministern 

och budgetstatssekreteraren huvudansvariga. Först förhandlade de olika departementen med 

FiDep och sedan när det fanns ett färdigt socialdemokratiskt förslag så påbörjades 

förhandlingarna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vilka personer som företrädde V och 

Mp varierade, bland annat nuvarande språkröret Gustav Fridolin (Mp) deltog i 

budgetförhandlingarna.61 

 

                                                           
57 Samtal med Morgan Johansson, folkhälsominister 2002-2006. 
58 Samtal med Morgan Johansson, 28/8-14. 
59 Enligt dåvarande folkhälsominister Morgan Johansson. 
60 Intervju med Morgan Johansson. 
61 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=588317. 



21 
 

När det blev riktigt stora problem att komma överens träffades statsminister Göran Persson 

Vänsterpartiets partiledare och Miljöpartiets språkrör för att lösa frågan. Detta var en ad hoc-

variant av Inre kabinettet.62 

 

2.9 Samordning före 2002 

 

Att på olika sätt samordna politiken mellan olika partier är inget som startade med 

Statsrådsberedningen samordningskansli 2006 eller med 121-punktsprogrammets 

formaliserade samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2002 då 

V och Mp fick egna samarbetskanslier inom Regeringskansliet.63 

 

Redan när Thorbjörn Fälldins regering tog över 1976 så skapades ett litet samordningskansli 

med en tjänsteman från vardera av de tre regeringspartierna. Det var Gösta Gunnarsson (C) 

som var statssekreterare på Statsrådsberedningen, Carl Tham (Fp) som var statssekreterare 

hos Per Ahlmark (Fp) på Arbetsmarknadsdepartementet, och Carl Bildt (M) som fick 

motsvarande uppgift hos Gösta Bohman (M) på Ekonomidepartementet fast utan 

statssekreterarstatus.64 65 

 

De tre hade alltså sina vanliga arbetsuppgifter i respektive departement men fungerade 

därutöver som samordnare mellan partierna. Enligt Gösta Gunnarsson tog de hand om de 

flesta frågor: ”Man kan nog säga att alla frågor av vikt på något sätt hanterades av oss tre 

tillsammans eller också fick vi kontakt med frågorna via våra kontaktmän”. Kontaktmännen 

var anställda i Statsrådsberedningen och hade ansvar för vars två departement.66 

 

Modellen för samordning byggde på principen att departementet som skickade ett förslag på 

delning, skulle få ett (1) svar på hur de tre regeringspartierna ställde sig till förslaget. 

Statssekreteraren i aktuellt departement anmälde, i samråd med departementets kontaktman i 

SB, behovet av samråd. Beskedet från regeringspartierna kom sedan från SB till 

departementet.67 Denna nya samordning uppfattades som en förskjutning av makt från 

Finansdepartementet till Statsrådsberedningen.68 

                                                           
62 Intervju med Morgan Johansson. 
63 Anna Ullström, a.a. Sid 7. 
64 Gösta Gunnarsson, Statsrådsberedningen under regeringen Fälldin I, sid. 221. Ingår i boken ”Maktskifte: 
regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige”, Nils G Åsling (red), Ekerlids förlag (2001). 
65 Statsminister Thorbjörn Fälldin ville inte ”dela statsministerposten” med Folkpartiet och Moderaterna och 
därför ville han inte ha andra partier i SB. Kai Hammerich, Kompromissernas koalition, sid 132. Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1977. 
66 Gösta Gunnarsson, a.a. Sid 227. 
67 Gösta Gunnarsson, a.a. Sid 222f. 
68 Björn Molin, Att regera i koalition. Sid 170. I Nils G Åslings (red), Maktskifte: regeringarna Fälldin och den 
politiska miljön i 1970-talets Sverige, Falun: Ekerlids förlag, 2001. 



22 
 

 

En annan viktig del av samordningen mellan de tre regeringspartierna var det lunchmöte som 

Gösta Gunnarsson hade en gång i veckan med samtliga statssekreterare. Där avhandlades 

aktuella frågor i departementen.69 Det var Ingvar Carlsson (S) som började traditionen med att 

ha lunchmöte en gång i veckan med samtliga statssekreterare när han var statssekreterare i SB 

1967-69. 70 

 

Trots åtgärder och samarbetsformer för att skapa förtroende och tillit mellan de tre partierna i 

regeringskoalitionen så uppfattades samordningssystemet som att de olika partiernas 

tjänstemän bevakade varandra, snarare än för att hitta konstruktiva lösningar. Detta ska förstås 

utifrån bakgrunden att de borgerliga partierna inte hade varit speciellt överens i opposition 

och att ”misstro härskade och nödvändiggjorde en ömsesidig uppsikt”.71  

 

Under åren 1982-1991 var det socialdemokratiska enpartiregeringar i Sverige och det fanns 

ingen speciellt form av samordning utöver den som skedde mellan departementen i 

delningsförfarandet. När det åter blev borgerlig regering 1991 under ledning av Carl Bildt så 

införde han den samordningsmodell som han själv hade varit en del av under 

Fälldinregeringarna. Skillnaden var att samordningspersonerna placerades i 

statsrådsberedningen.72 

 

1991-94 var det Staffan Herrström (Fp), Thomas Korsfeldt (C) och Sven Gunnar Persson 

(Kd) som placerades som statssekreterare i Statsrådsberedningen.73 På detta sätt kom 

koalitionspartierna betydligt närmre statsministern under Bildt-regeringen 1991-94 än under 

Fälldin-regeringarna 1976-82. Men fortfarande fanns det ingen mekanism för att lösa svåra 

skiljefrågor.74  

 

Efter valet 1994 när Socialdemokraterna återtog regeringsmakten var det ett uttalat mål att 

stärka Finansdepartementets ställning. Det fanns en uppfattning om att FiDeps ställning hade 

försvagats genom att samordningen mellan departementen hade flyttats till 

Statsrådsberedningen.75 

 

                                                           
69 Gösta Gunnarsson, a.a. Sid 225. 
70 Ulf Larsson, Takt, takt, hålla takten – om samordningen inom regeringskansliet, sid 67. I Olof Ruins (red) 
Politikens ramar och aktörer. Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson. Stockholm: 
Hjalmarson & Högberg, 2004. 
71 Ulf Larsson, a.a. Sid 68. 
72 Ulf Larsson, a.a. Sid 68. 
73 http://sv.wikipedia.org/wiki/Statsr%C3%A5dsberedningen 
74 Torbjörn Nilsson och Anders Ivarsson Westerberg, a.a. Sid 32ff. 
75 Göran Persson, Att styra riket, sid 224. 
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Våren 1995 inledde Centerpartiet ett budgetsamarbete med den socialdemokratiska regeringen 

för att sanera statens finanser.76 Den överenskommelse som gjordes innebar också att 

sakkunniga från Centerpartiets anställdes i Regeringskansliet. Först anställdes Anders 

Ljunggren som sakkunnig på Finansdepartementet och när senare överenskommelser gjordes 

även på det försvarspolitiska området så anställdes Pär Granstedt som sakkunnig på 

Försvarsdepartementet.77  

 

Att ett icke-regeringsparti samarbetade så nära med regeringen var då något nytt i Sverige, 

men är också tämligen unikt i världen. Det ska ha funnits någon slags motsvarighet i Nya 

Zeeland och i Tjeckien.78 Samarbetet var så tätt att centerpartisterna i Regeringskansliet var 

med och skrev vissa propositioner. Statsminister Göran Persson lovordade samarbetet och 

kallade det för en ”parlamentarisk innovation”.79 

 

Efter valet 1998 inleddes för första gången ett mer formaliserat samarbete mellan 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den gången uteslöts dock EU-, försvars- 

och utrikespolitik.80  

 

Det fanns inga anställda från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Regeringskansliet. Istället 

tillsattes arbetsgrupper inom en rad områden. Vidare var det möten mellan det 

socialdemokratiska statsråden och de ansvariga riksdagsledamöterna i V och Mp, men även 

möten mellan partiledare och språkrör. Det var ett mycket tydligt underläge för de 

riksdagsledamöter från V och Mp som skulle förhandla.81 

 

Det var först efter valet 2002 som Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick sina första egna 

tjänstemän i Regeringskansliet.82 

 

 

2.10 Framtid 

 

När samordningen byggdes upp så var det nästan ingen utanför de fyra borgerliga partiernas 

ledningar som förstod vilken betydelse den skulle få. En av de som var anställda från första 

början 2006 uttryckte det: ”Vi flög under radarn.” Det var ingen media, inga 

                                                           
76 http://www.centerpartiet.se/vart-parti/historia/1990-talet/ 
77 Stig Hadenius, Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samförstånd, sid. 247. 
78 Bale, T. och Bergman, T. "Captives no longer, but servants still?' Contract Parliamentarism and the New 

Minority Governance in Sweden and New Zealand". Sid 9 och 12. 
79 Göran Persson, Den som är satt i skuld är icke fri, sid. 92. 
80 Anna Ullström, a.a. Sid 11. 
81 Anna Ullström, a.a. Sid 11f. 
82 Anna Ullström, a.a. Sid 7. 
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lobbyorganisationer, överhuvudtaget ingen som ifrågasatte och undrade vad som skedde på 

samordningen. Eller som en tidigare M-samordnare uttrycker det: ”Och det fina i kråksången 

var att nästan ingen visste att vi fanns, så vi fick även vara i fred för lobbyister och 

särintressen.”83 

 

Detta förändrades ganska snabbt.84 Duktiga lobbyister vet numera vilken sakkunnig som har 

vilka frågor inom sitt partis kansli. Trots detta så är det förvånansvärt få journalister som 

kontaktar de sakkunniga eller statssekreterarna.85 Det har också byggts upp en tradition av 

total tystnad. Det är mycket få läckor från samordningen.86 

 

Om den borgerliga alliansen får fortsätta efter valet i höst så är jag övertygad om att 

Statsrådsberedningens samordningskansli kommer att finnas kvar oförändrad. Om det 

däremot blir en annan regering, en rödgrön eller en blocköverskridande regering, så kan det 

även bli förändring vad gäller samordningen.  

 

Den nuvarande samordningen är alliansens påfund, men oavsett vilken flerpartiregering som 

ska tillträda så krävs någon form av samordning mellan partierna. Varje politisk fråga 

processas inom partierna som ingår i regeringen, men varje politisk fråga måste också därefter 

processas mellan partierna. Det går givetvis att göra på olika sätt, men den nuvarande 

konstruktionen med ett Samordningskansli inklusive hissning av svårlösta frågor och Inre 

Kabinettet har visat sig vara en effektiv hantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 http://www.ekonomism.us/entry/finns-samordningskansliet-egentligen. 
84 http://www.fokus.se/2006/12/regeringens-regering/. 
85 Hur lite som skrivs om Samordningskansliet kan illustreras av nyhetssökningar på Google. En sökning på 
Statsrådsberedningens samordningskansli ger inte en enda matchande träff.  
86 Det skrivs fortfarande mycket lite i nyhetsmedier eller på sociala medier om vad som händer på 

Samordningskansliet. Googlar man SB/Sam så är första träffen ”GIPSEXPANDER SB SAM 6E EVE (P)511609 

2ST/SB”, det vill säga information om en slags expanderskruv för att fästa saker på gipsväggar. Detta säger i sig 

inget om Samordningskansliet, men det är en tydlig indikation på hur okänt och lite omnämnt SB/Sam är trots 

dess utomordentligt viktiga funktion i lagstiftningsprocessen. 
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3. Samordningskansliets roll i lagstiftningsprocessen 

 

3.1 Inledningsfasen 

 

3.1.1 Kommittédirektiv 

 

De flesta lagstiftningsärenden påbörjas med att berört departement tar fram direktiv till en 

utredning, så kallat kommittédirektiv.87 I kommittédirektivet beskrivs uppdraget. Vad som ska 

utredas, vilka frågor som ska besvaras, avgränsningar för uppdraget och när det ska vara klart. 

I direktivet kan också ges förutsättningar vad gäller referensgrupper och även vilka experter 

som ska konsulteras.  

 

Utredningen kan vara en parlamentarisk utredning eller en särskild utredare med eller utan 

parlamentarisk referensgrupp. Vid båda fallen blir utredningsbetänkandet en så kallad SOU 

eftersom betänkandet publiceras i den serie som kallas Statens Offentliga Utredningar, SOU.88 

Utredningen kan också göras inom regeringskansliet och blir då en så kallad DS eftersom 

betänkandet publiceras Departementsserien, DS.89 Den vidare hanteringen av utredningen 

skiljer sig inte åt beroende på om betänkandet är en SOU eller en DS.  

 

Ett lagstiftningsärende kan också inledas med att riksdagen fattar beslut om att tillkännage för 

regeringen att utreda ett visst förslag eller att fatta beslut på ett visst område. Med en 

minoritetsregering så är det inte sällsynt att den typen av tillkännagivanden får majoritet vid 

riksdagens behandling av en enskild motion eller av en följdmotion till en proposition eller 

skrivelse. Det finns dock inget absolut krav för regeringen att tillsätta en utredning för att 

riksdagsmajoriteten har antagit ett sådant tillkännagivande. Det är inte sällsynt att regeringen 

hänvisar till en redan tillsatt utredning eller till att frågan nyligen har utretts.90 

 

Samordningskansliet måste godkänna kommittédirektiv innan beslut fattas av regeringen.91 

Departementet tar alltså fram ett förslag på kommittédirektiv som skickas till 

Samordningskansliet. De fyra partiernas sakkunniga för det aktuella politikområdet granskar 

förslaget och säger sedan ja eller att något i direktivet behöver förändras. Det händer också att 

ett eller flera partier säger helt nej till att frågan ska utredas.92 

                                                           
87 http://www.regeringen.se/sb/d/17523. 
88 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504. 
89 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Sveriges Författning, 21:a uppl, 2011, sid 73. 
90 http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/2011121/Regeringen-far-inte-vanta-
for-lange-med-att-behandla-riksdagens-tillkannagivanden-anser-KU/. 
91 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 5. 
92 Detta kan framförallt ske vid principiella eller ideologiskt viktiga frågor som svenskt NATO-medlemskap, 
insemination och förstatligande av skola eller sjukhusvård. 
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Finns det inte enighet om hur kommittédirektivet ska utformas så används kompromisser. 

Oftast löses det mellan de sakkunniga, alltså utan att frågan behöver hissas till 

statssekreterarna. När de fyra partierna är överens i Samordningskansliet så skickas direktivet 

tillbaka till departementet. Har det gjorts någon kompromiss för att nå enighet så åläggs 

departementet att skriva om direktivet så att den politiska kompromissen speglas i direktivet 

på ett korrekt sätt.  

 

Är det väsentliga förändringar som har skett så skickas direktivet ytterligare en gång till 

Samordningskansliet för ett slutligt godkännande. Först därefter kan departementet skicka 

förslaget på kommittédirektiv till regeringen för beslut.93 

 

Utöver till Samordningskansliet så skickas även förslagen till Finansdepartementet. FiDep har 

inflytande redan på vilka utredningar som ska tillsättas. Om en tänkt utredningsslutsats kan 

förväntas generera inte obetydliga kostnader, så lär Finansdepartementet ha synpunkter på att 

utredningen tillsätts. Det kan vara en politisk prioritering och därför bör utredningen tillsättas 

ändå, men om det inte finns budgetutrymme kan en utredning hindras från att tillsättas.94  

 

 

3.1.2 Beslut före framtagande av kommittédirektiv 

 

Före framtagandet av kommittédirektiv, som kan kallas den första punkten i den formella 

lagstiftningsprocessen, så har dock flera steg redan tagits i den informella 

lagstiftningsprocessen.  

 

Det första som egentligen händer i lagstiftningsprocessen är att något föranleder behovet av 

en lagändring. Detta behov kan vara av vitt skilda slag såsom vallöften som ska uppfyllas, 

missförhållanden som uppmärksammas medialt, missnöje med domstolspraxis eller helt 

enkelt en reformvilja att utveckla samhället. 

 

Även partiernas interna beslut är en drivkraft för att ändra lagar. Det kan exempelvis handla 

om en partistämmas bifall till ett motionsyrkande, om en partistyrelses behov av att visa 

politisk handlingskraft inom ett visst område eller en riksdagsgrupps krav för att gå med på ett 

annat förslag från en koalitionspartner.  

 

                                                           
93 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
94 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
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Det numera kanske vanligaste behovet av ny svensk lag är att EU har antagit ett direktiv som 

ska implementeras i svensk lagstiftning. Enligt en undersökning har 30 procent av nya 

svenska lagar och förordningar sin grund i EU-lagstiftning.95 De fallen är emellertid mer att 

anse som en del av den formella lagstiftningsprocessen eftersom EU-direktivet blir en del av 

de förarbeten som domstol använder för att tolka lagen. Även förarbeten till EU-direktivet 

såsom vitböcker och meddelanden från Kommissionen kan anses vara förarbeten till den 

svenska lag som stiftats för att uppfylla ett EU-direktivs krav.96 Dessutom kan ny rättspraxis 

från EU-domstolen föranleda att befintlig svensk lag måste ses över.97 

 

När behovet av en ny eller förändrad lag är identifierat så startas den politiska processen med 

vad som bör bli utfallet av utredningen. Det händer att utredningar får vida direktiv som gör 

att betänkandet fritt kan hamna i ena eller andra riktningen, men det vanligaste är ändå att 

kommittédirektiven är så styrande att regeringen på ett ungefär vet vad utredningen kommer 

att komma fram till.98  

 

Ibland görs denna inskränkning på ett öppet sätt. Det redogörs helt enkelt i kommittédirektivet 

vad utredningen ska föreslå i sitt betänkande, men utredaren får sedan hitta vägen fram till det 

förutbestämda svaret. Ett exempel är att direktivet säger att utredningen ska ta fram skärpta 

straff för grova våldsbrott, men utredaren kan sedan välja att till exempel höja minimistraffen 

eller att införa en ny straffbestämmelse för ”synnerligen grovt brott”.99  

 

Det är dock vanligare att inskränkningen görs på ett mer omhuldat sätt. I direktiven kan 

utredningen styras i viss riktning genom exemplifiering av vad som uppfattas som den 

nuvarande problembilden, att alla förslag som läggs ska vara finansierade eller att utredningen 

inte ska titta på ett visst område som t.ex. det grundlagsskyddade området. 

 

Även under tidigare enpartiregeringar så har det skett en samordning med de samarbetspartier 

som förväntas stödja ett kommande förslag i riksdagen. Socialdemokraternas samarbete med 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2002-2006 byggde på det så kallade 121 

punktsprogrammet.100 

 

121 punktsprogrammet låg sedan till grund för vilka utredningar som i första hand skulle 

tillsättas. För politiska områden som låg utanför de 121 överenskomna punkterna så kunde 

Socialdemokraterna tillsätta vilka utredningar de ville, även om de i regel vände sig till 

                                                           
95 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/. 
96 http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-EU/Forarbeten-till-EU-lagar/ 
97 http://www.regeringen.se/sb/d/18316/a/239418 
98 Bertil Bengtsson, Om lagstiftning och annat - 22 uppsatser, Norstedts Juridik 2011, sid 20ff. 
99 Bertil Bengtsson, Om lagstiftning och annat - 22 uppsatser, Norstedts Juridik 2011, sid 24. 
100 http://www.dn.se/Documents/121.pdf. 
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Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att klargöra om det fanns stöd för den inriktning som 

utredningen skulle ha.  

 

Det hände dock att den socialdemokratiska regeringen visste eller fick veta att de inte alls 

hade stöd av V och Mp för den tänkta politiska inriktningen. Då gjordes en bedömning av om 

det kommande resultatet ändå skulle vara möjligt att få genom i riksdagen.101 

 

 

3.1.3 Beslut efter framtagande av kommittédirektiv 

 

Utöver att samtliga partier ska komma överens om vad utredningen ska leda till och hur 

direktiven ska utformas så ska partierna dessutom komma överens om vem som ska vara 

särskild utredare eller ordförande för en parlamentarisk utredning. I den nuvarande 

alliansregeringen så kommer dessa överenskommelser att göras inom Statsrådsberedningens 

samordningskansli.102 

 

Detta förhandlas direkt av Samordningsstatssekreterarna i något som kallas SB/Sam Namn.103 

Först när samtliga fyra partier har gett sitt godkännande så kommer regeringen att fatta beslut 

om vem som ska leda utredningen.104 

 

 

3.2 Utredningsfasen 

 

En normal utredning av en särskild utredare eller en parlamentarisk utredning får 1,5 - 2,5 år 

på sig för sitt arbete. En utredning kan dock få kortare tid beroende på att ärendet är tämligen 

enkelt att utreda eller att det är bråttom att få ny lagstiftning på plats. En utredning kan också 

få längre tid beroende på frågans mycket komplexa karaktär. En utredning kan dessutom få 

olika deluppdrag och redovisas då oftast i delbetänkanden fram till det stora slutbetänkandet.  

 

                                                           
101 Enligt Morgan Johansson, folkhälsominister 2002-06. 
102 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 7. 
103 SB/Sam Namn är den del av Statsrådsberedningens Samordningskansli som tar hand om alla namnfrågor. 
Det är normalt Samordningsstatssekreterarna som ingår i gruppen, men vid viktigare namnfrågor som till 
exempel när myndighetschefer, ordförande i Högsta Domstolen eller styrelseordförande i statliga bolag ska 
tillsättas så ingår även statsministerns statssekreterare i gruppen. 
104 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 7. 
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Själva utredningsarbetet är inte offentligt, men det går att följa vilka utredningar som pågår, 

vem som är utredare och hur utredningarnas direktiv är utformade. Allt finns lätt tillgängligt 

på en del av regeringens hemsida.105 

 

När utredningen är klar lämnas slutbetänkandet till regeringen. Det är oftast ansvarig minister 

som är mottagare av betänkandet. När det har varit en parlamentarisk utredning händer det att 

betänkandet innehåller reservationer från de ledamöter som inte håller med i majoritetens 

slutsatser. När det har varit en särskild utredare med politisk referensgrupp som utrett frågan 

så innehåller betänkandet oftast inga reservationer, avvikande meningar eller särskilda 

yttranden. Inte för att alla är överens utan för att utredaren beslutar att inte godkänna några 

sådana politiska yttringar i betänkandet.  

 

Det finns dock undantag från detta arbetssätt. I vissa fall godkänner den särskilda utredaren 

helt eller delvis att ta in referensgruppens ledamöters åsikter i betänkandet. Det finns även 

exempel på att expertgruppens ledamöter, ofta chefer från berörda myndigheter, får skriva 

särskilda yttranden.106 Ett mellanting är när utredaren skriver i betänkandet att det inte är enigt 

och sedan nämner vilka motstående åsikter som finns utan att redogöra för vilka personer som 

står för vilka åsikter.107 

 

Riksdagsledamöter följer ofta vilka utredningar som pågår inom det egna utskottsområdet. 

För majoritetsledamöter är det viktigt att kunna visa på handlingskraft och att frågor som 

oppositionsledamöterna lyfter redan utreds. För oppositionsledamöter är kommittédirektiven 

en källa till vad regeringen har för planer. Det kan också vara läge att planera egna politiska 

utspel dagarna före ett utredningsbetänkande ska presenteras. Pågående utredningar används 

alltså ofta i den politiska debatten.108  

 

Även när politiker själva ingår i en parlamentarisk utredning eller i en politisk referensgrupp 

till en särskild utredare så används ofta rollen som en politisk plattform. Oppositionspolitiker 

väljer att skriva avvikande meningar i utredningen och presenterar dessa i en debattartikel 

innan slutbetänkandet har presenterats. På så sätt avslöjas också delar av utredningens förslag 

utan att majoriteten har fått göra det.  

                                                           
105 www.sou.gov.se. 
106 I Äktenskapsutredningen, eller SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor, där jag själv 
ingick i den politiska referensgruppen lät utredare Hans Regner ledamöterna i referensgrupperna skriva 
särskilda yttranden. http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/90/62/e8a5bc51.pdf. 
107 I Gudrun Antemars utredning SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, där jag också 
satt med i den politiska referensgruppen, valdes ytterligare ett alternativ. Ledamöterna i den politiska 
referensgruppen fick inte skriva särskilda yttranden medan ledamöterna i expertgruppen tilläts göra det. 
108 För exempelvis en ledamot i justitieutskottet så är det standard att med jämna mellanrum kontrollera vilka 
utredningar som tillsatts, vem som utreder och när den ska vara färdig. Även hur kommittédirektiven är 
utformade bör en ledamot känna till. Det är mycket enkelt med den sammanställning som finns på 
http://www.sou.gov.se/sb/d/17225. 

http://www.sou.gov.se/
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Denna typ av agerande sker huvudsakligen när problemställningen för utredningen är starkt 

politiserad från början, det kan gälla skattenivåer, arbetsrättsliga frågor eller valfrihet i 

välfärdssektorn. I rak motsats står de frågor där alla partier är överens om att det behövs breda 

lösningar som står sig över tid. Ett exempel är den utredning om en ny nationell 

polisorganisation som jag själv har deltagit i under snart fyra års tid. Alla vet att den 

polisorganisation som skapas kommer att leva kvar under årtionden och därför anstränger alla 

sig för att hitta konstruktiva lösningar som vi kan nå enighet kring.109 

 

Under utredningsfasen så har den särskilda utredaren eller den parlamentariska kommitténs 

ordförande löpande kontakt med ansvarig enhet på departementet. Inte sällan ingår tjänstemän 

från departementet som experter i kommittén.110 Det lär dock vara sällan som det uppkommer 

politiska frågor under utredningsfasen som måste samordnas inom Samordningskansliet. 

 

 

3.3 Remissfasen 

 

När utredningens slutbetänkande överlämnats så fattar regeringen beslut om att skicka det på 

remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra som kan tänkas ha 

synpunkter på det presenterade förslaget. Detta för att uppfylla beredningstvånget i RF 7:2.111 

 

Remissrundan är inte begränsad till de som har fått remissen skickad till sig. Vem som helst 

kan välja att skriva ett remissvar och det ska behandlas på samma sätt. Normalt är tiden för att 

skriva och skicka in remissvaret tre månader.112 Detta kan dock både vara kortare och längre. 

Särskilt när sommaren närmar sig så väljer regeringen att ha en längre remissperiod så att 

svaret inte ska behöva komma in under sommaren.  

 

Det händer dock att utredningens förslag är så kontroversiella att regeringen väljer att inte 

skicka förslagen på remiss. Detta kan bero på att utredningens förslag går i helt motsatt 

riktning mot den politik som regeringen vill genomföra. Det kan också bero på att ett av 

koalitionspartierna vägrar att godkänna att förslaget skickas på remiss eftersom det skulle 

kunna skapa en politisk debatt som bedöms skada partiet. Exempelvis SOU 2008:17, Frivux – 

Valfrihet i vuxenutbildningen, skickades aldrig ut på remiss.113 

                                                           
109 SOU 2012:13 En sammanhållen svensk polis. http://www.regeringen.se/sb/d/15631/a/189745. 
110 http://www.sou.gov.se/sb/d/17260 
111 RF 7:2: ”Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från 
berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från 
kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.” 
112 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504. 
113 http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/pressmeddelanden/frivux-utredningen-genomfors-inte/ 
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Under den senaste mandatperioden har regeringen dock valt att skicka i princip alla 

utredningar på remiss. Är utredningen av det slaget att regeringen är mycket kritisk så är det 

högst troligt att även ett antal remissinstanser kommer att vara lika kritiska. Det är mindre 

politiskt känsligt att inte gå vidare med ett utredningsförslag efter en remissrunda med många 

kritiska synpunkter än att stoppa utredningsförslaget utan att det ens har gått på remiss.114 

 

För att säkerställa att ett utredningsbetänkande verkligen ska skickas på remiss så går frågan 

alltid till Samordningskansliet. I normalfallet så får ansvarigt departement ett snabbt ja 

tillbaka. Även listan över remissinstanser ska samordnas.115 

 

När alla remissvar har kommit in så görs en mycket omfattande sammanställning av samtliga 

remissvar. Remissvaren är alltid viktiga. Ett förslag som får omfattande remisskritik är svårt 

att genomföra för en regering. Det kan också vara så att de olika partierna i en 

koalitionsregering har lite olika uppfattningar om utredningens förslag och då används gärna 

remissvaren i argumentationen för eller emot förslagen.116  

 

 

3.4 Lagrådsremiss 

 

När utredningsförslaget och samtliga remissvar har granskats så skrivs ett förslag fram som 

ska skickas till lagrådet. Lagrådet är en egen myndighet och består av domare från Högsta 

Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen. Även andra, exempelvis f.d. justitieråd, kan 

förordnas att ingå i Lagrådet.117  

 

Lagrådet granskar hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, hur förslaget förhåller sig till 

rättssäkerhetens krav, om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna 

syften, och vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.118 

 

                                                           
114 Samtal med anställda och f.d. anställda vid Samordningskansliet. 
115 Promemorian: Den politiska samordningen av statssekreterare HG Wessberg, 2010-03-17, sid 6. 
116 Samtal med anställda och f.d. anställda vid Samordningskansliet. 
117 http://www.lagradet.se/. 
118 Regeringsformen 8:22: ” Lagrådets granskning ska avse 
1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 
4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.” 
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Normalt lämnar Lagrådet sitt yttrande inom två-tre veckor, men vid större och mer komplexa 

lagförslag tillåts granskningen ta längre tid.  

 

Regeringen kan välja att inte skicka ett förslag till lagrådet om dess ”granskning skulle sakna 

betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans 

behandling så att avsevärt men uppkommer”.119 Om detta sker ska regeringen redovisa skälen 

för detta till riksdagen. 

 

Lagrådets yttrande ska alltid ingå i en efterföljande proposition.120 Detta ger Lagrådets 

yttrande en starkare ställning i förhållande till andra länders motsvarande institutioner för 

förhandskontroll av lagstiftningen.121 

 

Fram till lagrådsremissen kan partierna i en koalitionsregering i princip vara oeniga om ett 

förslag. En utredning kan tillsättas utan att regeringen tar ställning för eller emot ett tänkt 

förslag. Utredningsbetänkandet kan skickas på remissrunda utan eget ställningstagande. Men 

när det är dags för regeringen att skicka förslaget till lagrådet då måste alla partier vara 

överens.122  

 

Lagrådsremissen är offentlig och det som föreslås i lagrådsremissen uppfattas som 

regeringens ställningstagande. Detta är anledningen till att Samordningskansliet nästan alltid 

har det ”avgörande” samordnandet före lagrådsremissen och inte före propositionens 

överlämnande till riksdagen. Har ett parti sagt ja till ett förslag i lagrådsremissen så kan det 

inte backa och ångra sig till propositionen. Undantaget är när lagrådet i sitt yttrande har haft 

mycket kraftfull kritik.123 

 

Detta är också anledningen till att många personer, organisationer, företag och andra som vill 

påverka regeringens ställningstagande kommer in för sent i processen. De tror att så länge 

som propositionen inte har lämnats till riksdagen så är processen öppen, men så ser det 

normalt inte ut. Har koalitionspartierna kompromissat ihop sig, kanske efter svåra 

                                                           
119 RF 8:21 st. 3: ”Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning skulle sakna 
betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt 
men uppkommer. Föreslår regeringen att riksdagen ska meddela lag i något av de ämnen som avses i andra 
stycket och har Lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, ska regeringen samtidigt redovisa skälen för 
detta för riksdagen. Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas.” 
120 Riksdagsordningen 9:2 st 2 (tidigare RO 3:1 st 2): ”En proposition ska innehålla regeringens protokoll i 
ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag. Propositioner med lagförslag 
ska i förekommande fall innehålla Lagrådets yttrande.” 
121 Olika former av normkontroll: expertgruppsrapport SOU 2007:85, sid 57. 
122 Regeringen behöver formellt inte vara överens, men ”Regeringsformen torde förutsätta att regeringen är 
överens om sina beslut.” Rune Premfors och Göran Sundström, a.a. Sid 39.  
123 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
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förhandlingar som även har resulterat i hissning till statssekreterarna eller till Inre Kabinettet, 

före lagrådsremissen så är det nästan omöjligt att bryta upp detta.124 

 

Liksom Bertil Bengtsson beskriver i ”Departementen och Lagrådet”125 så uppfattas de olika 

lagråden som mer eller mindre besvärliga. Vissa ledamöter uppfattas som motvalls och det är 

inte sällan som det blir politiska diskussioner kring hur lagrådets yttrande ska hanteras när 

sådana ledamöter står bakom lagrådets yttrande. 

 

 

3.5 Proposition 

 

När lagrådet har lämnat sitt yttrande så granskas det noga av berört departement. Krävs 

förändringar av förslaget så görs detta i den proposition som skrivs fram. Regeringen kan där 

också förklara varför lagrådets yttrande inte följs i en viss del. Förslaget till proposition 

skickas också på delning mellan berörda departement för synpunkter innan propositionen 

samordnas av Samordningskansliet.126 

 

Eftersom innehållet i propositionen och därmed eventuella politiska tvistefrågor redan har 

samordnats i samband med lagrådsremissen så brukar propositioner klaras av ganska 

smidigt.127 När Samordningskansliet har gett sitt klartecken till ansvarigt departement så kan 

propositionen beslutas på nästkommande regeringssammanträde och därefter skickas till 

riksdagen. 

 

Under varje riksdagsår128 lämnar regeringen numera i genomsnitt ca 200 propositioner och 

skrivelser till riksdagen.129 Detta har ökat från ett medeltal på ca 150 i slutet av 90-talet. En 

majoritet utgör ändringar, små eller stora, i befintlig lagstiftning, medan en minoritet är helt 

nya lagar. Hur många propositioner som kommer varierar från år till år, men året före val och 

under valårets vårtermin så ökar antalet. Att antalet är lägre det första året efter ett 

regeringsskifte är också naturligt.130  

 

Hur aktiva de olika departementen är skiljer sig också åt. Finansdepartementet är det 

departement som lämnar allra flest propositioner och skrivelser. Under åren 2009-13 så har 

                                                           
124 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
125 Bertil Bengtsson, Om lagstiftning och annat - 22 uppsatser, Norstedts Juridik 2011, sid 111. 
126 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13506. 
127 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
128 Från höst till vår, t.ex. riksdagsåret 2013/14 pågår från september 2013 till september 2014. 
129 http://www.regeringen.se/sb/d/1522. 
130 Det är inte alls säkert att en ny regering vill gå vidare med de utredningsförslag som lämnats under den 
tidigare regeringen och med dess direktiv till utredningarna. 
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Finansdepartementet lämnat i genomsnitt 50 propositioner/skrivelser per år. Därefter kommer 

Justitiedepartementet med ett snitt på 35 propositioner/skrivelser per år. I botten ligger 

Kulturdepartementet med ett medeltal på under 4 propositioner och skrivelser per år.131 

 

Antalet propositioner kan tyckas vara ett bra sätt att mäta hur aktiv en regering är, men det är 

att förenkla verkligheten. Under alliansregeringens åtta år kan man se en ganska tydlig 

skillnad mellan den första och den andra mandatperioden. När alliansregeringen hade egen 

majoritet i riksdagen 2006-2010 kunde propositioner läggas fram för riksdagen utan större 

tanke på hur de skulle få majoritet. Men efter valet 2010 är alliansregeringen en 

minoritetsregering som inte längre kan vara säker på att ett flertal av riksdagens ledamöter 

röstar för förslaget. Därför läggs många förslag under den senare mandatperioden inom 

budgetpropositionen eftersom det är svårare för oppositionen att då samsas om ett 

motförslag.132  

  

När propositionen är avlämnad så har regeringen avslutat sitt arbete och överlämnat 

stafettpinnen till riksdagen. En ny regering kan dock avbryta lagstiftningsprocessen genom att 

återkalla en till riksdagen redan överlämnad proposition. 2006 valde till exempel den nyvalda 

alliansregeringen att återkalla proposition 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av 

livsmedelskontroll.133 Det händer även att en regering återkallar en egen proposition av någon 

anledning.134 

 

Vilken lagstiftningsteknik som väljs kan många gånger vara mer eller mindre en slump. 

Givetvis har utredningen som föregått propositionen gått genom vilken teknik som är mest 

lämpad för att nå målsättningen med den nya lagen, men politiskt är det knappast någon 

diskussion om detta. Precis som Peter Wahlgren skriver i ”Lagstiftning – teknik, problem, 

möjligheter” så är ”ad hoc-lösningar (är) i många situationer ett förstahandsval”.135 

 

Särskilt i valrörelser eller när en enskild händelse skapat ett starkt medialt tryck så prioriteras 

hastighet före eftertänksamhet. Vilka förslag som då läggs fram för att verka handlingskraftig, 

eller som Wahlgren försiktig uttrycker det; ”framställa initiativtagaren i en positiv dager”, 

ifrågasätts aldrig ur ett kvalitetsperspektiv. Visserligen ges den här typen av förslag före både 

utredning och lagrådsremiss, men när det är dags att skriva propositionen så är det ändå 

politiskt problematiskt att radikalt ändra det första utspelet. 

 

                                                           
131 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/210094. 
132 Samtal med anställda och f.d. anställda på Samordningskansliet. 
133 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/terkallelse-av-
proposition-20_GU0321/?text=true. 
134 1996 återkallade Ingvar Carlssons regering sin egen proposition 1995/96:108. Ändring i minerallagen. 
135 Peter Wahlgren, Lagstiftning – teknik, problem, möjligheter, Norstedts Juridik 2008, sid 265. 
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Gick den snabba utspelslösningen, det som uppfattades som så politiskt handlingskraftigt, ut 

på att höja straffen så är det förtroendesänkande att något år senare lägga förslag om bättre 

kontroll eller utbildningsinsatser. Oavsett om de åtgärderna skulle vara effektivare för att nå 

det önskade målet än att höja straffen. Den politiska lösningen, särskilt i en flerpartiregering 

när det krävs kompromisser, blir sannolikt att såväl höja straffen som att stärka kontrollen och 

ge en myndighet i uppdrag att förbättra utbildningsinsatserna.136  

 

 

3.6 Utskottsbetänkande 

 

När propositionen kommer till riksdagen så anmäls den i kammaren vid ett så kallat 

bordläggningssammanträde. Tanken är att ledamöterna ska få tid att sätta sig in i ärendet. 

Därefter påbörjas en motionsperiod på 15 dagar då ledamöterna kan lämna in följdmotioner 

med anledning av propositionen.137 Motionsperioden kan både förkortas och förlängas efter 

behov, det krävs dock ett beslut i kammaren om detta.138  

 

Såväl propositionen som följdmotionerna remitteras till ansvarigt utskott.139 Innan ett ärende 

hänvisas till ett utskott ska det dock bordläggas vid ett sammanträde med kammaren, om 

kammaren inte beslutar om omedelbar hänvisning.140 

 

Normalt är det inga problem att avgöra vilket utskott som ska få ansvar för att bereda 

förslagen, men det händer relativt ofta att en proposition innehåller förslag som faller under 

flera utskotts ansvarsområden. Samma sak kan gälla följdmotionerna. Då får ett utskott 

huvudansvar för att bereda förslagen men låter det eller de andra utskotten yttra sig i de frågor 

som berör eget utskott.141 

 

                                                           
136 http://magasinetneo.se/artiklar/brott-och-straff-och-politik/ 
137 RO 9:12: ”En motion med anledning av en proposition, skrivelse, framställning eller redogörelse 

(följdmotion) får väckas inom ramen för ärendet senast den femtonde dagen efter den dag då ärendet 

anmäldes i kammaren.” 

138 RO 9:13: ”Om en proposition eller en framställning måste behandlas skyndsamt får riksdagen, på förslag av 

regeringen eller det riksdagsorgan som lämnat framställningen, besluta om kortare motionstid om det finns 

synnerliga skäl. Riksdagen får på förslag av talmannen besluta att förlänga motionstiden om det finns särskilda 

skäl.” 

139 RO 10:2 st 1: ”Propositioner, skrivelser, framställningar, redogörelser, motioner och EU-dokument som 
avses i 9 kap. 20 § ska hänvisas av kammaren till ett utskott för beredning. Detsamma gäller ansökningar som 
avses i 5 kap. 7 § om medgivande av åtal eller frihetsberövande, som har anmälts i kammaren.” 
140 RO 10:2 st 2. 
141 RO 10:7: ”Ett utskott får ge ett annat utskott tillfälle att yttra sig i ett ärende eller en fråga som berör det 
andra utskottets beredningsområde.” 
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Olika utskott arbetar på olika sätt med sina utskottsbetänkanden. I justitieutskottet, som jag 

personligen har mest erfarenhet av, så behandlas varje ärende i två steg. Först ett 

beredningssammanträde och 1-2 veckor senare ett justeringssammanträde. Det finns andra 

utskott som alltid behandlar ärenden i tre steg, ett förberedande sammanträde, ett 

beredningssammanträde och ett justeringssammanträde.  

 

När ansvarigt utskott ska behandla propositioner och eventuella följdmotioner så händer det 

inte sällan att Samordningskansliet behöver kopplas in. När utskottets första behandling av 

ärendet, det s.k. beredningssammanträdet, avslutas med att varje parti uppger hur de 

preliminärt ställer sig till de presenterade förslagen så kan alliansens förstanamn142 snabbt 

konstatera huruvida det finns risk för förlust eller inte. 

 

Är det så att samtliga fyra oppositionspartier ställer sig bakom ett motionsyrkande så blir det 

ett majoritetsförslag från utskottet i form av ett tillkännagivande till regeringen. I ett sådant 

fall diskuterar alliansens ledamöter i det aktuella utskottet den uppkomna situationen, men får 

inte själva fatta beslut om handlingslinje. Istället ska alliansens förstanamn kontakta sitt partis 

samordningskansli och aktuellt departement. Till samordningskansliet skickas ansökan om 

förhandlingsmandat enligt en mall.143 

 

Det är alltså alliansens förstanamn i aktuellt utskott som sköter kontakten med 

samordningskansliet och departementet, även om den ledamoten inte tillhör samma parti som 

ansvarigt statsråd vid aktuellt departement. Ofta används en förenklad ansökan om 

förhandlingsmandat.144 

 

 

3.7 Kammarbehandling 

 

Utskottets betänkande skickas till talmannen som anmäler det i riksdagen, det vill säga att det 

bordläggs. Normalt ska betänkandet vara tillgängligt för ledamöterna senast två vardagar före 

den dag då ärendet ska behandlas, men riksdagen får på förslag av utskottet eller talmannen 

besluta att ärendet får avgöras trots att betänkandet inte har varit tillgängligt i två dagar.145  

                                                           
142 Den av allianspartiernas ledamöter som är ordförande eller vice ordförande i utskottet. Jag var som vice 
utskottsordförande alliansens förstanamn i Justitieutskottet. 
143 Mallen har förändrats vid ett par tillfällen, men ser i dagsläget ut enligt bilaga 2. 
144 Se exempel på ansökan om förhandlingsmandat i bilaga 3. 
145 RO 11:2: “Ett betänkande eller utlåtande från ett utskott ska vara tillgängligt för ledamöterna senast två 
vardagar före den dag då ärendet ska behandlas. 
Betänkandet eller utlåtandet ska anmälas i kammaren och bordläggas vid ett sammanträde innan ärendet 
avgörs. 
Riksdagen får på förslag av utskottet eller talmannen besluta att ärendet får avgöras trots att ärendet har varit 
tillgängligt kortare tid än vad som anges i första stycket.” 
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Före lagändringen som trädde i kraft den 1 september 2014 så krävdes det att utskottets 

betänkande skulle bordläggas vid två tillfällen. Riksdagen kunde dock, på utskottets eller 

talmannens förslag, besluta att ärendet skulle avgöras efter endast en bordläggning.146 

 

I teorin finns det tre tillfällen att debattera ett lagförslag i kammaren.147 Först vid 

bordläggningssammanträdet när talmannen anmäler den inkomna propositionen till riksdagen. 

Det andra tillfället är när propositionen med eventuella följdmotioner remitteras till ett utskott. 

Då kan en ledamot begära ordet och då blir det en så kallad remissdebatt.  

 

Det tredje tillfället är den ordinarie ärendedebatten. Finns det följdmotioner som något parti 

har yrkat på och reserverat sig för i utskottet så blir det normalt en ärendedebatt i kammaren. 

Man ska dock komma ihåg att väldigt många propositioner blir omotionerade. Det betyder att 

det inte finns några motförslag till regeringens proposition och därmed inga reservationer i 

utskottsbetänkandet. Detta är dock inget hinder för att en ledamot ska kunna begära ordet i 

ärendedebatten.  

 

När samtliga ledamöter som vill debattera det aktuella ärendet är färdiga så förklarar 

talmannen att ärendet är färdigdebatterat. Senare samma dag, eller vid nästa voteringstillfälle, 

röstar riksdagen om lagförslaget. Finns det bara ett förslag som någon har yrkat på så 

konstaterar talmannen detta och frågar riksdagen om förslaget kan beslutas, vilket då bifalles 

muntligt.  

 

Har det i kammardebatten yrkats bifall till ytterligare ett eller flera förslag, det vill säga 

reservationer i utskottsbetänkandet eller bifall till något motionsyrkande, så ställer talmannen 

dessa förslag mot varandra. Beslutet kan även då avgöras med muntlig omröstning, men 

nästan alltid kräver någon ledamot rösträkning. 

 

Då har ledamoten att välja på att trycka ja för utskottsbetänkandets förslag, nej för 

reservationens förslag eller avstå. Med teknikens hjälp presenteras sekunden senare resultatet 

och alla vet om lagförslaget har bifallits eller avslagits.  

 

I praktiken sker väldigt få bordläggningsdebatter och i princip inga remissdebatter. Det finns 

dock tillfällen då det har skett. År 2012 var det till exempel en bordläggningsdebatt om 

                                                           
146 F.d. RO 5:1 st 1. 
147 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Debatter-och-beslut-i-kammaren/Debatter-om-arenden/. 
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lärarlegitimation148 och år 2004 deltog jag själv i en remissdebatt om en ny 

sexualbrottslagstiftning.149 Men det är som sagt mycket ovanligt.  

 

Alla ledamöter kan i princip tala hur länge de vill. Inför en debatt ska intresserade ledamöter 

anmäla vilken talartid de önskar få. Normalt så anmäls högst 12 minuter, men det händer att 

ledamöter anmäler 20 och till och med 30 minuter. Även den ledamot som inte har anmält sig 

i förväg får delta i debatten. Då får ledamoten en talartid på max 4 minuter. En ledamot som 

redan har varit uppe i debatten men vill göra ytterligare inlägg får en talartid på max 2 

minuter.150 Det finns dock ingen begränsning för hur många inlägg en ledamot får göra i en 

debatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZC120120426bd 
149 http://www.dn.se/nyheter/politik/ny-sexualbrottslag-far-kritik/ 
150 Tilläggsbestämmelse RO 6.21.1: ”Ett anförande av en ledamot som inte har föranmält sig får inte överstiga 
fyra minuter, om inte talmannen medger längre tid. Ett nytt anförande från någon som tidigare haft ordet för 
anförande vid överläggningen i en viss fråga får inte överstiga två minuter.” 
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4. Reglering av Statsrådsberedningens samordningskansli 

 

4.1 Politik är att kompromissa 

 

12 maj 1964 höll Olof Palme talet som har kommit att kallas ”Politik är att vilja” vid SSU:s 

kongressfest i Blå Hallen i Stockholm.151 Det är sant. Den som inte vill något har inget i 

politiken att göra. Men politik är även att kompromissa. Åtminstone om man inte uppnår egen 

majoritet. Vilket få får uppleva.152  

 

Oavsett om det är en flerpartiregering eller enpartiregering utan egen parlamentarisk majoritet 

så krävs det kompromisser med andra partier. Dessa kompromisser utgår från någon form av 

förhandling. Tidigare statsminister Göran Persson (S) uttryckte det: ”Regeringskansliet är 

förhandlingar, förhandlingar och åter förhandlingar.”153 

 

Under de borgerliga regeringarna under Thorbjörn Fälldins ledning på 70- och 80-talet och 

under Carl Bildts ledning på 90-talet så fanns det en form av samordningskansli. Även under 

det mer organiserade rödgröna samarbetet 2002-2006 fanns uttalade riktlinjer om hur 

samordningen mellan partierna skulle gå till.154  

 

Det är dock först under alliansregeringens tid från 2006 som samordningsförfarandet har 

standardiserats och internt reglerats. Man kan säga att det kompromissande som krävs, och 

som även tidigare har krävts, nu har fått en fast organisation kring sig istället för att vara ad 

hoc-baserat.  

 

4.2 Samordningskansliets placering 

Som koalitionsregeringens partiledares förlängda arm är det logiskt att Samordningskansliet 

har placerats under Statsrådsberedningen. Statsministern leder regeringen och en funktion för 

att regeringens ställningstaganden ska få bifall av samtliga statsråd bör ligga direkt under 

statsministern.  

 

Samtidigt kan man ifrågasätta varför en funktion som enbart finns till för de fyra 

regeringspartierna ska komma överens, ska finansieras med skattemedel och att de anställda 

                                                           
151 http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/640512a_politik_ar_att_vilja.pdf. 
152 Olof Palme påbörjade sin statsministerperiod med egen majoritet i riksdagen när han 1969 tog över 
partiordförandeskapet och statsministerrollen från Tage Erlander. 
153 Göran Persson, Att styra riket, sid 224. 
154 Se avsnitt 2.8 Samordning 2002-2006. 
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anställs av staten. Borde det inte vara partierna själva som anställer och finansierar de 

medarbetare som behövs för att kunna samarbeta med andra partier?  

 

Med den valda lösningen så blir Samordningskansliet en viktig funktion i regeringsarbetet, 

men utan att Samordningskansliet lyder under samma krav på dokumentation och öppenhet 

som andra delar av statsapparaten.155 156 Vill partierna ha en funktion för att deras samarbete 

ska fungera, en funktion för att åstadkomma politiska kompromisslösningar utan offentlig 

insyn, kan man med fog hävda att partierna själva får bygga upp och bekosta en sådan 

funktion. 

 

Detta har dock aldrig debatterats vad jag kan finna. Konstitutionsutskottets 

oppositionsledamöter har beklagat sig över bristen på insyn och öppenhet i 

Samordningskansliet, men de har inte ifrågasatt Samordningens placering i 

Statsrådsberedningen. 

 

 

4.3 Är det önskvärt att reglera den samordning som sker? 

 

Det är klarlagt att Samordningskansliets roll i lagstiftningsprocessen är viktig. Vilka lagar 

som riksdagen ska stifta och hur de ska utformas har i alla delar passerat 

Samordningskansliets ögon.  

 

Att avvägningar under lagstiftningsprocessen har betydelse för hur lagarna ska tolkas är 

självklart i den svenska rättsläran. Det hör till vanligheterna att domstolar stödjer sig på 

uttalanden i förarbetena när mål ska avgöras.157 

 

Beroende på rättsområde kan dock förarbetena vara av större eller mindre betydelse. Till 

exempel kan inte en fällande dom i ett straffrättsligt mål förlita sig enbart på förarbeten, det 

måste tydligt framgå i lagtexten att handlingen är brottslig. Det vill säga legalitetsprincipen.158 

 

                                                           
155 Formellt är det självklart samma regler som gäller som för andra myndigheter. Men eftersom 
Samordningskansliet inte fattar några beslut, förhandlingarna är muntliga och det som nedtecknas endast är 
arbetsmaterial så sätts öppenheten och möjligheten till granskning ur spel. 
156 Handlingar kan skickas inom Regeringskansliet utan att de blir offentliga. Thomas Bull, Regeringskansliet – 
konstitutionella aspekter på det reformerade regeringskansliet. SOU 2008:43. Tre rapporter till 
Grundlagsutredningen. Stockholm: Fritze 
157 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagtolkning 
158 Brottsbalken 1:1 ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 
vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.” 
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Med denna bakgrund menar jag att det skulle vara önskvärt att kunna reglera 

Samordningskansliet och andra former av samordning som påverkar lagstiftningens 

utformning. Denna del av lagstiftningsprocessen skulle i vissa fall kunna få avgörande 

betydelse för hur en lagtext ska tolkas.  

 

När övriga lagstiftningsprocessen är så fast reglerad att den inte kan förändras utan 

kvalificerad majoritet eller som grundlagsändring så är det märkligt att en annan del kan 

utformas utan öppenhet och dokumentation. Diskussioner kring varför en lösning ska väljas 

och inte en annan redovisas inte och kan därmed inte bli en del av de förarbeten som behövs 

för att kunna tolka lagstiftningen på ett korrekt sätt. 

 

 

4.4 Går det att reglera partiers samarbete? 

 

Att det är önskvärt att reglera Samordningskansliets verksamhet och ställa krav på 

dokumentation är en sak. En annan sak är om det är möjligt? 

 

Svaret är att det självklart är möjligt, men skulle det få önskad effekt? Svaret på det är 

sannolikt nej. Om Samordningskansliet hade vara tvingat att dokumentera och offentliggöra 

vem och vilka partier som har argumenterat för det ena eller andra alternativet så skulle den 

typen av diskussioner och samordning inte längre ske i Samordningskansliet.  

 

Partierna är mycket måna om att inte framstå som förlorare i en uppgörelse inom en 

koalitionsregering. Alla vill framställa sig som om de som har fått sin vilja igenom. Det är 

enbart när det är uppenbart att ett parti inte har lyckats få med sig övriga partier på sin linje 

som offerkoftan tas på och partiledaren får förklara att det inte gick att övertyga de andra om 

förslagets förträfflighet.  

 

Med ett krav på dokumentation och offentlighet för Samordningskansliets diskussioner så 

hade diskussionerna flyttat därifrån. Då hade de förts bakom slutna dörrar på Stora Nygatan159 

på samma sätt som interna partidiskussioner inom Socialdemokraterna avhandlas på 

Sveavägen 68.160 

 

 

 

                                                           
159 Såväl Moderata Samlingspartiet som Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet har partikanslier på Stora 
Nygatan i Gamla Stan i Stockholm. Kristdemokraterna har sitt partikansli vid Munkbron ett kvarter därifrån. 
160 Socialdemokraterna har sitt partikansli på Sveavägen 68 i Stockholm. 
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5. Slutsatser 

 

Det är ingen tvekan om att Samordningskansliet har fungerat mycket bra för regeringen 

Reinfeldt. Från tidigare borgerliga regeringars brist på samordning och förmåga att lösa 

konflikter så har Reinfeldt-regeringarna 2002-2010 slagit ”europeiskt rekord” i att hålla ihop 

en koalitionsregering.161 Med ca 2900 dagar i obruten koalitionsregering har Fredrik Reinfeldt 

slagit Norges och Jens Stoltenbergs rekord på 2884 dagar 2005-2013.162 

 

Utan en så väl fungerande samordning så hade det inte varit möjligt att regera landet under så 

lång tid i koalition. Uppbyggnaden av Statsrådsberedningens Samordningskansli har varit 

avgörande för att samtliga partier ska ha inflytande över varje enskild fråga. Det i sin tur har 

lett till att inget parti har kunnat beklaga sig i efterhand och påstå att de inte har varit delaktiga 

i beslutet. Ett vanligt sätt att skapa irritation mellan koalitionspartier. 

 

Sättet att bygga upp Samordningskansliet har lett till en väl fungerande koalitionsregering 

som har kunnat hålla ihop och haft förmågan att leda landet under åtta år. Det är den positiva 

sidan. Den negativa sidan är Samordningskansliets sätt att jobba som i princip utesluter 

öppenhet och extern granskning. 

 

Lagstiftningsprocessen är en väl reglerad process. En mängd steg måste gås genom enligt 

Regeringsformen och Riksdagsordningen. Samtidigt innehåller den faktiska 

lagstiftningsprocessen en mängd andra steg som överhuvudtaget inte är reglerade. Införandet 

av Statsrådsberedningens Samordningskansli må vara en helt ny konstruktion, men 

förfarandet med informella stag i lagstiftningsprocessen utan insyn, dokumentation, öppenhet 

och möjlighet till granskning är inget nytt.  

 

Oavsett regering, enpartiregering, koalitionsregering i minoritet eller koalitionsregering i 

majoritet, krävs det samordning för att regerandet ska fungera. Samordning inom partier, 

samordning mellan departement och samordning mellan partier. Statsrådsberedningens 

samordningskansli är därför inget nytt fenomen även om själva konstruktionen och 

formaliseringen av samordningen är ny. 

 

 

 

 

                                                           
161 Enligt Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. 
162 http://www.dn.se/valet-2014/har-har-alliansen-gomt-sina-konflikter/ 
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Bilaga 1 

 

Promemoria  

2010-03-17  

Statsrådsberedningen 

Statssekreteraren  

HG Wessberg  

 

Den politiska samordningen163 

 

Samordningens roll  

 

Den politiska samordningens roll i beredningen av ärenden är att säkerställa att alla fyra 

partier i Alliansen står bakom hela regeringens politik och har inflytande över politiken inom 

alla politikområden. Alla ärenden som politiskt binder regeringen ska samordnas, oavsett 

vilken formell status ärendet har. Således är det inte bara regeringsärenden som samordnas, 

utan även vissa regeringskanslibeslut och instruktioner till Sveriges representanter i EU-organ 

och andra internationella sammanhang, mm.  

Genom motioner, valmanifestet och regeringsförklaringen finns det inom ett stort antal 

områden politiska överenskommelser som tydligt visar inriktningen på det arbete som ska 

genomföras. Samordningens roll är också att medverka till att den överenskomna politiken 

genomförs.  

Samordningen ska också medverka till att skapa en handlingskraftig politisk linje för hela 

regeringen, särskilt inom områden där tidigare överenskommelser mellan partierna saknas.  

Inriktningen för samordningen ska vara:  

• att snabbt lösa uppkomna politiska meningsskiljaktigheter  

• att inte välja lösningar som innebär att man urvattnar politiken  

eller skjuter på avgöranden  

• att välja lösningar som respekterar budgetmålen  

                                                           
163 I denna PM redogörs för rutiner kring Samordningskansliet i Statsrådsberedningen (bestående av de fyra 

samordningskanslierna). PM:n syftar inte till att ersätta SB:s riktlinjer om samrådsformer i RK. SB:s riktlinjer 

uppdateras för närvarande.  
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Samordningen ersätter inte andra former av samråd inom Regeringskansliet. I normalfallet 

ska gemensamberedning av ett ärende vara slutförd innan ärendet når samordningen. I det fall 

enighet inte uppnås under gemensamberedningen kan ärendet i vissa fall ändå föras till 

samordningen. Om samordningen föreslår substantiella förändringar i ett ärende kan en ny 

gemensamberedning behöva genomföras för att säkerställa att relevanta synpunkter från 

departementen kan beaktas. 

Omvänt ersätter överenskommelse mellan departement inte samordningen i 

Statsrådsberedningen eftersom även de partier som inte innehar ministerposter vid dessa 

departement måste ges insyn och inflytande.  

Kontakter med samordningen bör utnyttjas av departementen för att ge tidig insyn i frågor 

som kan förväntas bli föremål för diskussion mellan Alliansens partier.  

 

Struktur, kontaktpersoner och ärendehantering  

 

Samordningen tillhör Statsrådsberedningen och består av fyra samordningskanslier – ett för 

varje alliansparti. Varje samordningskansli leds av en statssekreterare som till sin hjälp har 

sakhandläggare vars ansvarsområden i huvudsak följer statsrådens ansvarsområden. En 

handläggare vid respektive partis kansli har ett särskilt ansvar för EU-frågor. En av 

handläggarna är biträdande chef för respektive samordningskansli och kan träda in i 

statssekreterarens ställe.  

Delningar når samordningen genom att ärendet skickas i enlighet med för respektive 

sakområde upprättade sändlistor. Återrapportering till departementet sker genom 

sakhandläggaren eller statssekreteraren från det kansli vars parti ansvarigt statsråd tillhör. 

Återrapporteringen sker till den som departementet angett som sin kontaktperson i ärendet, 

t.ex. den som synpunkter på en delning ska lämnas till.  

Med några undantag hanteras ärenden först av sakhandläggarna, och lyfts till 

statssekreterarnivå först om dessa inte kan enas. Samordningsstatssekreteraren för det parti 

som det ansvariga statsrådet tillhör beslutar när ett ärende ska lyftas till statssekreterarnivå, 

men kan också besluta att ett ärende ska hanteras direkt på statssekreterarnivå. Ärenden där 

statsministern är ansvarigt statsråd, namnärenden samt vissa säkerhetsärenden eller ärenden 

som rör kvalificerat hemliga uppgifter hanteras på statssekreterarnivå. Statsministens164 

statssekreterare beslutar, i samråd med samordningsstatssekreterarna, när ett ärende där 

enighet inte uppnåtts inom samordningen ska lyftas till partiledarnivå.  

Tillstånd till förkortad delningstid meddelas av ansvarig samordnare som snarast informerar 

övriga samordnare att ett sådant tillstånd getts.  

 

Samordningen och fackdepartementen  

 

                                                           
164 Inte mitt stavfel, står så i promemorian. 
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I normalfallet ska gemensamberedningen avslutas innan frågan hanteras av samordningen. I 

vissa fall förutsätter dock t.ex. tidsmässiga omständigheter att samordningen bereder ärendet 

parallellt med gemensamberedningen. Det är då särskilt viktigt att förändringar som beslutas i 

samordningen bereds med relevanta departement samt att samordningen bereds möjlighet att 

ta ställning till den slutliga produkten.  

 

I de fall inblandade departement inte kommer överens under gemensamberedningen kan en 

fråga överlämnas till samordningen för avdömning. Innan så sker ska berörda statssekreterare 

på de inblandade departementen försökt lösa frågan och helst vara överens om att den ska 

överlämnas till samordningen. Samordningen ska beredas möjlighet att ta del av synpunkter 

som inkommit under gemensamberedningen.  

 

Det är viktigt att den politiska samordningen hålls skiljd165 från sakberedningen av ett ärende. 

Som huvudregel bör kontakter mellan samordningen och departementen ske genom den 

politiska ledningen. Handläggande tjänstemän i departementen kan självfallet svara på frågor 

av faktakaraktär från sakhandläggare i samordningen. Opolitiska tjänstemän medverkar efter 

överenskommelse mellan samordningen och den politiska ledningen på respektive 

departement i den utsträckning som bedöms lämpligt. Av detta följer att samordningen aldrig 

ska komma in i hanteringen av ett ärende i ett tidigare skede än den politiska ledningen på 

ansvarigt departement.  

 

Samordningen får inte utöva styrning över departementens arbete utom vad gäller texter som 

godkänts av samordningen. Dessa texter ska departementet ”implementera”. Sakhandläggaren 

eller statssekreteraren på ett samordningskansli ansvarar för att den text som återkopplas till 

departementet har godkänts av samordningen. Departementet får därefter inte göra några 

substantiella förändringar av en överenskommen text för så vitt dessa förändrar ärendet i sak 

eller ändrar den politiska argumentationen. Självklart måste rena sakfel kunna korrigeras. 

Samordningen ska dock informeras om förändringar som sker efter samordning för att 

ställning ska kunna tas till om ny samordning behöver ske.  

 

Samordningen kan i form statssekreterare eller sakhandläggare beredas plats i arbetsgrupper 

inom Regeringskansliet. I dessa sammanhang företräder representanterna från samordningen i 

första hand respektive alliansparti, med en friare roll i relation till representanterna för 

fackdepartementen än vad som här föreskrivs för det ordinarie samordningsförfarandet.  

 

Information till samordningen före delning (och i förekommande fall gemensam 

beredning)  

 

                                                           
165 Inte mitt stavfel, står så i promemorian. 
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Samordningen bör hållas informerad om departementens planering och prioriteringar och bör 

ofta i ett tidigt skede få insyn i arbetet med större propositioner och andra viktiga politiska 

ärenden. Hur detta i praktiken ska gå till, får samordningskanslierna komma överens om med 

respektive departement.  

 

För att samordningsförfarandet inte ska fördröja avgöranden i onödan, är det lämpligt att det 

förfarandet i en del fall inleds tidigare än under delning och, i förekommande fall, gemensam 

beredning. Det departement som vet att en fråga kan bli föremål för politisk diskussion mellan 

alliansens partier, bör tidigt öppna för insyn och lämna frågan till samordningen. Det åvilar 

den politiska ledningen vid departementen att föra ett ärende till samordningen för att 

säkerställa att det inte ”stoppas upp” i ett senare skede. När så sker, lämnas samordningens 

godkännande med förbehållet att synpunkter som framkommer under gemensamberedningen 

kan leda till att samordningens ställningstagande behöver omprövas.  

 

Samordningen kan meddela ett departement att delning i ett visst ärende inte får ske förrän 

samordningen har lämnat klartecken till detta.  

 

Relationen till Fi/Ba  

 

Finansdepartementets budgetavdelning (Fi/Ba) har en särställning genom att den har till 

uppgift att säkerställa att regeringens politik inte står i strid med de ekonomisk-politiska 

målen, med fattade budgetbeslut eller med intresset av samhällsekonomisk effektivitet. Det är 

därför viktigt att samordningen och Fi/Ba har nära kontakt med varandra.  

 

Utgångspunkten är att samrådet mellan fackdepartement och Fi/Ba ska klaras av redan under 

den gemensamma beredningen. Om samordningen hanterar ett ärende där det finns utestående 

budgetfrågor måste dock Fi/Ba delta i beredningen. Tjänstemännen från Fi/Ba bör beredas 

möjlighet att delta i delar av samordningsmötena och budgetstatssekreteraren har rätt att 

närvara vid samordningsstatssekreterarnas möten. Budgetstatssekreteraren får begära att en 

fråga lyfts till partiledarna.  

 

Det är viktigt att betona att det inte är den politiska samordningens roll att hantera den 

ordinarie beredningen av ärenden mellan departement och finansdepartementet. Den politiska 

samordningen ersätter inte den beredningen. Ett godkännande av samordningen ersätter alltså 

inte ett godkännande av Fi/Ba. Det är särskilt viktigt att Fi/Ba bereds möjlighet att ta ställning 

till förändringar som görs i samordningen efter att gemensamberedningen avslutats. Omvänt 

ersätter inte ett godkännande av Fi/Ba den politiska samordningen. Samordningen ska beredas 

möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar som blivit följden av beredningen med 

Fi/Ba.  
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Ärenden som lyfts till statssekreterarnivå i samordningen ska också delges 

budgetstatssekreteraren om de rör budgetpåverkande frågor eller ekonomiska frågor.  

 

Närmare om vilka ärenden och frågor som ska samordnas  

Huvudregeln är att alla politiska beslut som regeringen fattar först ska passera samordningen. 

EU-ärenden och utrikesfrågor är exempel på frågor som kan behöva gå via samordningen 

även om de i formell mening inte gäller regeringsbeslut. Det avgörande är alltså inte ett 

ärendes formella status, utan huruvida frågan binder regeringen vid en viss position.  

Statsministerns statssekreterare kan bestämma att ett ärende måste föras till samordningen 

innan det får tas upp vid allmän beredning. Att en fråga dragits vid allmän beredning eller vid 

regeringslunch innebär inte att den inte måste gå genom samordningen.  

 

Regeringsbeslut  

Förslag till beslut i regeringsärenden ska delas med samordningen (sändlista för respektive 

statsråd eller ämnesområde) när de delas med andra mottagare i Regeringskansliet. Det gäller 

följande beslutstyper:  

• Utredningsdirektiv  

• Lagrådsremisser  

• Propositioner  

• Förordningar, inklusive myndighetsinstruktioner  

Också en del andra regeringsbeslut, som inte delas, ska samordnas. Sådana förslag till beslut 

ska lämnas till samordningen när förslagen sänds ut för gemensam beredning. Det gäller 

följande beslutstyper:  

 • Vissa förvaltningsbeslut  

o Medelstilldelning till enskilda, företag eller organisationer  

o PBL-ärenden  

o Infrastrukturärenden  

• Regleringsbrev  

• Uppdrag till myndigheter  

Övriga ärenden, i de fall de bedöms helt sakna politiskt innehåll, behöver dock inte föras till 

samordningen. Detsamma gäller i normalfallet nådeärenden, överföring av 

straffverkställighet, utlämningsärenden och liknande. I tveksamma fall rekommenderas 

departementet att ta kontakt med samordningen. Utnämningar behandlas i ett särskilt avsnitt 

nedan.  
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Synpunkter som har lämnats vid gemensam beredning och delning ska samordningen kunna 

ta del av. Om sakligt större förändringar har skett kan detta medföra att en ny 

samordningsomgång måste genomföras. Samordningen ska alltid ha godkänt det slutliga 

förslaget till regeringsbeslut – oavsett om en ny samordningsomgång genomförs eller inte. 

Det innebär att först när sakhandläggaren eller statssekreteraren på ett samordningskansli givit 

klartecken får ett ärende sättas på ärendeförteckningen inför regeringssammanträdet.  

 

Andra ärenden som ska samordnas  

 

Vissa viktiga ställningstaganden är inte formellt regeringsbeslut, men uppfattas ändå som 

uttryck för regeringens politik, och ska därför passera samordningen. Det gäller t.ex.:  

 

• Propositionsförteckning  

• Departementspromemorior som ska offentliggöras samt beslut om remittering av sådana, 

liksom listan över remissinstanser  

• Remittering av kommittébetänkanden, liksom listan över remissinstanser  

• Frågesvar och interpellationer  

• Vid större politiska positionsförflyttningar - t.ex. tal  

• Ägardirektiv och instruktioner till statliga bolag  

• Regeringsförklaringen  

• Den utrikespolitiska deklarationen  

 

I huvudsak bör samordningen av denna typ av frågor följa samma mönster som samordningen 

av regeringsbeslut. För frågesvar och interpellationer krävs dock inte vidi, utan syftet är 

endast att samordningen ska kunna reagera om ett svar avviker från det som är 

alliansgemensam politik.  

 

Politiska utspel i tal och media koordineras normalt av presschefer och pressekreterare. Denna 

koordination syftar dock till att uppnå rätt genomslag i media, t.ex. genom att säkerställa att 

olika utspel inte krockar tidsmässigt. Koordinationen avser alltså inte det politiska innehållet. 

Om ett politiskt utspel i tal eller media innehåller för regeringen ny politik ska detta beredas 

med samordningen. Ingen särskild politisk samordning krävs av utspel kring redan fattade 

beslut.  
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Utnämningsfrågor  

Utnämningsärenden som ska beredas med Statsrådsberedningen hanteras av statsministerns 

statssekreterare och samordningsstatssekreterarna, enligt följande:  

• Statsministern statssekreterare  

o Landshövdingar  

o Anställning av ambassadörer och ministrar på svenska utlandsmyndigheter som inte 

redan är anställda i RK  

o Överbefälhavaren  

• Statsministerns statssekreterare och samordningsstatssekreterarna  

o Övriga myndighetschefer, överdirektörer eller motsvarande, generaldirektörer i RK  

o Justitiekansler, ordförande i Högsta Domstolen och Regeringsrätten, presidenter inom 

domstolsväsendet, ordförande i Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen  

o Ordförande i myndighetsstyrelser  

o Styrelseordförande i statliga bolag  

• Samordningsstatssekreterarna:  

o Ledamöter i Högsta Domstolen och Regeringsrätten  

o Militära befattningshavare som utnämns av regeringen  

o Ledamöter i statliga styrelser, insynsråd, nämnder och råd  

o Ledamöter i styrelser för statliga bolag  

o Ordförande och ledamöter i kommittéer samt särskilda utredare  

o Andra politiskt viktiga uppdrag  

Interna anställningar i Regeringskansliet samordnas inte, således inte heller utnämningar av 

ambassadörer när de rekryteras internt. Inte heller uppdrag som innehas å tjänstens vägnar av 

t.ex. en generaldirektör eller liknande behöver samordnas. Detsamma gäller nämnder och råd 

med teknisk- eller expertfunktion. Utredare som arbetar internt inom departementet, t.ex. för 

att ta fram en departementspromemoria, samordnas normalt inte. (Däremot samordnas 

departementspromemorior.) Liksom på andra områden saknar utnämningens formella status, 

dvs. om det krävs regeringsbeslut eller ej betydelse för om den ska samordnas. Enskilda 

arvodes- och lönefrågor samordnas inte, utan bereds med Fi/ESA. Däremot samordnas 

övergripande principer och riktlinjedokument.  

 

Samordning av EU-ärenden  

 

Samma principer för samordning gäller för EU-ärenden som för andra ärenden. Detta följer av 

vad som slås fast ovan, nämligen att det som avgör om en fråga behöver samordnas eller inte 

är huruvida den binder regeringen politiskt. Även om EU-frågor ofta inte är uppbyggda kring 
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formella regeringsbeslut så måste de politiska ställningstagandena vara väl förankrade i alla 

allianspartierna.  

 

För frågor som hanteras av SB/EU-kansliet (SB/EU) gäller följande:  

 

• Fakta-PM och ståndpunkts-PM förs till samordningen efter att gemensam beredning 

avslutats. SB/EU förmedlar ärendet till samordningen. För ståndpunkts-PM och non-papers 

ska aktivt vidi ges.  

• Det underlag inför rådsmöten som görs inför EUN och inför själva rådsmötet ska gå till 

samordningen. Samordningen behöver inte ge aktivt vidi för varje ärende, men kan påkalla en 

samordning. Nya ståndpunkter som politiskt binder upp regeringen ska alltid samordnas, även 

om de inte presenteras i det skriftliga materialet till EUN. Sådant material om svenska 

ståndpunkter som ska delges nämndens ledamöter ska alltid vara föremål för aktivt vidi.  

• På de halvårsvisa arbetsprogrammen för EU-arbetet ska samordningen kopplas in tidigt. 

Slutversionen av programmen måste godkännas av samordningen.  

• Instruktioner till arbetsgrupper, kommittologin och liknande hanteras av SB/EU men förs till 

samordningen utifrån SB/EU:s bedömning.  

• Instruktioner till Coreper ska gå till samordningen redan under gemensam beredning, samt 

när gemensam beredning har avslutats. Samordningen behöver inte ge aktivt vidi för varje 

ärende, men kan påkalla en samordning.  

• KUSP har stor betydelse i utformningen av EUs gemensamma utrikespolitik. Därför är det 

viktigt att politiskt känsliga frågor inom KUSP-området lyfts till samordningen i ett så tidigt 

skede som möjligt. KUSP-instruktioner samordnas i normalfallet inte.  

• Andra underlag såsom skrivelser till institutionerna, inför bilaterala möten, artiklar, brev 

m.m. hanteras av SB/EU som vid behov kontaktar samordningen.  

• Tvister och mer övergripande policyfrågor bör på ett tidigt skede lyftas till samordning. 

Sådana ska kanaliseras till samordningen via SB/EU efter samråd med berörda departement.  

 

Andra EU-relaterade ärenden som endast berör ett departement hanteras i enlighet med vad 

som i denna promemoria sägs om övriga ärenden.  

 

I EU-ärenden är en väl fungerande relation med allianspartiernas ledamöter av 

Europaparlamentet en viktig hjälp för att etablera en sammanhållen politik för alliansen.  
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Samordningsfrågor inom utrikes- och säkerhetspolitik samt försvarsområdet  

 

I ärenden som kräver samordning ska samråd ske med såväl SB/utrikesenheten som 

samordningen. Vidi från SB/utrikesenheten ersätter alltså inte vidi från samordningen, eller 

omvänt. Vissa ärenden som omfattas av sekretess kan hanteras i särskild ordning efter samråd 

mellan samordningen och sakansvarig statssekreterare.  

 

SB/utrikesenheten kan i vissa avseenden ses som representant för Statsrådsberedningen i 

egenskap av ”statsministerns departement”. Därav följer att utrikesenheten ska beredas 

möjlighet, på samma sätt som representanter för ett departement, att framföra synpunkter och 

bistå samordningskanslierna med faktaunderlag.  

 

Samordningens relation till riksdagen  

 

Huvudansvaret för att förankra regeringens politik i riksdagsgrupperna ligger på partiledarna 

och statsråden samt på den övriga politiska ledningen i departementen. Förankringen 

underlättas dock om det finns en väl fungerande relation även mellan statssekreterare, 

politiskt sakkunniga m.fl. och riksdagsgrupperna. Detta gäller i hög grad 

samordningskansliernas personal. En prioriterad uppgift bör vara att delta i respektive partis 

riksdagsgrupp. Det är viktigt att på detta sätt finnas tillgänglig för att kunna föra dialog och 

hämta in synpunkter, svara på frågor och undanröja eventuella missförstånd.  

 

Regeringspartiernas gemensamma utskottsgrupper har en viktig funktion att fylla i 

förankringen av regeringens förslag, bl.a. genom regelbundet deltagande av statssekreterare 

och politiskt sakkunniga i gruppernas möten. Även samordningskansliernas personal bör ha 

möjlighet att delta vid dessa tillfällen.  

 

Förankringen i riksdagsgrupper eller utskottsgrupper ersätter inte den samordning av 

regeringens politik som ska ske i samordningskanslierna. Besked från samordningen kan 

alltså inte ”överprövas” med hänvisning till en förankring med regeringspartiernas ledamöter i 

riksdagen.  
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Bilaga 2 

 

Mall för ansökan om förhandlingsmandat. 

 

 

Förhandlingsmandat vid hantering av motioner, utskottsinitiativ och 

redan avlämnade propositioner 

Fylls i av Riksdagen 

Ansvarig för processen 

Utskottsgruppledare Z, utskott X 

Huvudansvarig, RK 

Ansvarig, SB SAM [Utskottsansvarig samordnare med från samma parti som 
förstanamnet i utskottet.] 

Ansvarig Fi/Ba 

Huvudman, eller annan ansvarig tjänsteman. 

Ärendets beteckning 

[Ange beteckning på proposition, motion och betänkande.] 

Ärendet i korthet 

[Redogör för problemärendet i korthet, bakgrund och vilken typ av beslut det väntas 
leda till. Vari består utmaningen?] 

Oppositionspartiernas 

förslag/ståndpunkter/tillkännagivanden/utskottsinitiativ 

[Ange relevanta oppositionspartiers ståndpunkter, främst skiljelinjer jämfört med 
regeringens förslag där det är risk för att de blir eniga.] 
 

Utskottsgruppledarens förslag till handlingslinje  

 [Beskriv förslag till handlingslinje, önskat förhandlingsmandat Oppositionsparti 

 Förhandlingsmandat/  

 Prioriteringar, om möjligt rangordnade/ 
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……………………………………………………………………………………… 

 
Fylls i av regeringskansliet 

Ekonomiska konsekvenser av oppositionspartiernas 

förslag/ståndpunkter 

[Ange skillnader jämfört med regeringens förslag vad avser offentligfinansiella 
konsekvenser (dvs. konsekvenser för EU-budgeten, statsbudgeten, kommunsektorn 
eller ålderspensionssystemet) och ekonomiska konsekvenser för företag och hushåll. 
Om oppositionspartiernas förslag inte innebär andra ekonomiska konsekvenser än 
regeringens förslag ska detta framgå.] 

Övriga konsekvenser av oppositionspartiernas förslag/ståndpunkter 

[Ev. påverkan på regeringens ståndpunkt i EU-förhandlingar, miljökonsekvenser, 
konsekvenser för SKL etc.] 

Fastställd handlingslinje (ifylls av SB) 

 [Av samordningskansliet, Fi/Ba och gruppledare godkänd handlingslinje.] 

 Redlines för förhandlingen  

Fastställt förhandlingsmandat (ifylls av SB) 

[Av samordningskansliet, Fi/Ba och gruppledare godkänt förhandlingsmandat. Ange 
befogenhet, exakta begränsningar för förhandlingsmandatet och vem som ska 
förhandla med vem på vilken nivå.] 
 
……………………………………………………………………………… 

Återrapportering av förhandlingen 

Utskottsgruppledare Z rapporterar till SB SAM, pol.ledningen på departementet samt 
till gruppledaren. 
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Bilaga 3 

Exempel på förenklad ansökan om förhandlingsmandat 

 

Ansvarig för processen  

Johan Linander, v. ordf. JuU  

 

Ärendets beteckning  

Kränkande fotografering (prop. 2012/13:69)  

 

Justitieutskottets betänkande  

2012/13:JuU21  

 

Ärendet i korthet  

S, Mp och V har yrkat delvis bifall till en Mp-motion. De vill ha ett tillkännagivande om att 

lagen ska utvärderas inom fem år. Inte omöjligt att Sverigedemokraterna hoppar på 

reservationen och därmed blir det majoritet för reservationen som följaktligen blir utskottets 

mening. Justering i utskottet 16/5, debatt och beslut i kammaren 29/5.  

 

Oppositionspartiernas förslag/ståndpunkter/tillkännagivanden/utskottsinitiativ  

 

Mot. 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. (MP):   

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den 

föreslagna lagstiftningen i 4 kap. brottsbalken skall ges en tidsbegränsad giltighet om fem år 

och följas upp och utvärderas under den tiden, för att därmed bli föremål för förnyat 

ställningstagande av riksdagen.” 

 

Utskottsgruppledarens förslag till handlingslinje  

Föreslår att vi avvaktar Sd:s ställningstagande i utskottet. Om Sd inte hoppar på reservationen 

så har problemet löst sig och vi gör ingenting. Skulle Sd ställa sig bakom reservationen så 

försöker vi i första hand få Mp/S att gå med på en utvärdering EFTER fem år. I andra hand 

går vi med på en utvärdering INOM fem år och på det sättet undviker vi en reservation som 

skulle uppmärksammas mer än när det blir ett enigt tillkännagivande.  
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Bilaga 4 

Promemoria ”Hanteringsordning för samarbete med oppositionspartier” 2010-10-27 

 

 Identifiering av ”problempropositioner” måste ske i ett så tidigt skede som möjligt, 

helst innan propositionen sätts på propositionsförteckningen. 

 

- Sakansvarigt departement ansvarar för att i ett tidigt skede identifiera problem.  

- Särskilt ansvar i riksdagen för att identifiera problem och möjligheter åligger 

alliansens gruppledare i respektive utskott. När problem identifieras ska partiernas 

gruppledare varskos. 

- Regelbundna möten mellan utskottens alliansgrupper, samordningen och 

departementens politiska ledning bör användas för att identifiera möjliga problem.  

 

 Om förhandling ska ske redan vid utarbetandet av en proposition måste ansvarigt 

departement också ha ”lead” vid förhandling med oppositionen. Ansvaret för att 

förhandlingarna sköts så att hela Alliansen kan stå bakom en överenskommelse ligger 

på statsrådet och ansvarig statssekreterare. 

 

- Innan kontakter med denna inriktning tas ska detta godkännas av 

samordningsstatssekreterarna och budgetstatssekreteraren. Gruppledarna i riksdagen 

ska hållas löpande informerade. 

- Innan förhandlingarna inleds ska departementet ges ett förhandlingsmandat som 

beredas med samordningen och budgetstatssekreteraren.  

- Vill man ta steg utöver förhandlingsmandatet krävs ny beredning med samordningen 

och budgetstatssekreteraren. 

 

 Om behov uppstår att efter att ett förslag lagts till riksdagen säkerställa att förslaget 

röstas igenom, eller om risk finns att utskotten fattar beslut som strider mot 

regeringspolitikens inriktning, har partiernas gruppledare i Riksdagen huvudansvaret. 

Förhandlingarna måste förankras med samordningen och budgetsstatssekreteraren. 

Innan förhandlingar inleds ska ett förhandlingsmandat beredas med samordningen och 

budgetstatssekreteraren. Samordningen ansvarar för kontakter med berört 

departement. 

 

 Innan uppgörelsen träffas ska förslag till uppgörelse godkännas av samordningen och 

budgetstatssekreteraren.  

 


