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Internationella överenskommelser ingångna av förvaltnings
myndigheter 

Med hänvisning till bifogade brev från rättschefen i Utrikesdepartementet 
vill jag påminna om att varje förvaltningsmyndighet som ingår en 
överenskommelse med stöd av 10 kap. 2 § regeringsformen ska föra en 
förteckning över sädana överenskommelser och senast den 31 januari varje 
är lämna ett exemplar av förteckningen till Regeringskansliet, 
Utrikesdepartementet. 

Expeditionschef 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 



Sändlista 

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
Bolagsverket 
Boverket 
Centrala djurförsöksetiska nämnden 
Konkurrensverket 
Lantmäteriet 
Livsmedelsverket 
Luftfartsverket 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Patent- och registreringsverket 
Post- och telestyrelsen 
Sjöfartsverket 
Skogsstyrelsen 
Statens jordbruksverk 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Tillväxtverket 
Trafikanalys 
Trafikverket 
T ransportstyrelsen 
Verket för innovationssystem 
Näringsdepartementet/KLS, SUBT, SUN, D, IFK och FF 



R E G E R I N G S K A N S L I E T  2017-12-19 

Utrikesdepartementet Samtliga rätts- och expeditionschefer 
Regeringskansliet 

Rättschefen 

Tillsynen över internationella överenskommelser ingångna 
av förvaltningsmyndigheter 

Svenska förvaltningsmyndigheter ingår ett stort antal internationella 
överenskommelser med bemyndigande från regeringen. Ytterst är det 
dock den svenska staten som ansvarar för att åtagandena uppfylls. Det 
är därför viktigt att staten har en överblick över de internationella 
överenskommelser som binder Sverige. 

Förvaltningsmyndigheter har en skyldighet enligt förordningen 
(1990:1070) om publicering av Sveriges internationella 
överenskommelser, m.m. att föra en förteckning över gällande 
internationella överenskommelser och inkomma med ett exemplar av 
denna förteckning till UD senast den 31 januari varje år. 

Konstitutionsutskottet har vid tidigare års granskningar kunnat 
konstatera vissa brister i hur förvaltningsmyndigheterna uppfyllt denna 
skyldighet. Utskottet har understrukit vikten av att arbetet med att 
åstadkomma en fullständig redovisning fortsätter till dess att ordningen 
med redovisning av förteckningar fått genomslag hos alla 
förvaltningsmyndigheter. 

Utrikesdepartementet påminner därför departementen om nämnda 
rapporteringsskyldighet. Syftet med denna promemoria är att underlätta 
för departementen att i sin tur påminna sina respektive myndigheter om 
denna skyldighet. Erfarenheten från antalet inkomna rapporter visar att 
en sådan påminnelse behövs. 

Mot bakgrund av detta vill jag informera om och klargöra följande. 
Varje förvaltningsmyndighet som ingår internationella 
överenskommelser av offentligrättslig natur efter bemyndigande från 
regeringen ska föra en förteckning över gällande sådana 
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överenskommelser. Förteckningen ska omfatta samtliga 
överenskommelser som är i kraft, inte bara de som är ingångna under 
det senaste kalenderåret. 

En mall för en sådan förteckning finns i Ds 2016:38 (bilaga 5). 
Förteckningen bör enligt mallen innehålla uppgifter om avtalets datum, 
titel, parter och giltighetstid. Därutöver bör av förteckningen framgå 
enligt vilket bemyndigande avtalet ingåtts. Däremot bör inte 
avtalstexten ingå. 

Förteckningen ska lämnas till Regeringskansliet, Utrikesdepartementet 
(departementssekreterare Dominika Szalankiewicz) senast den 31 
januari varje år. Kopia bör också sändas till ansvarigt departement. 
Eventuella frågor i denna sak kan ställas till kanslirådet Tommy 
Lindberg, UD./FMR (fram till 22 december 2017) eller till 
departementssekretarare Dominika Szalankiewicz, UD FMR. 


