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Ledning
Chef för Justitiedepartementet 
är justitie- och migrationsminis-
ter Morgan Johansson. Statsrå-
det Mikael Damberg är inrikes-
minister. I de politiska staberna 
ingår ministrarnas statssekrete-
rare, de politiskt sakkunniga och 
pressekreterarna. 

På ledningsnivå finns även ett 
antal opolitiska chefstjänstemän: 
expeditionschef, tre rättschefer, 
internationell chefsförhandlare, 
chefstjänstemannen för krishan-
tering i Regeringskansliet, admi-
nistrativ chef, personalchef och 
kommunikationschef. 

Enheter
Under chefstjänstemännen delas 
departementet in i 19 enheter 
med ansvar för olika sakom- 
råden.

Justitiedepartementets  
organisation och uppgifter
Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet 
för rättsväsendets myndigheter, bland annat poli-
sen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården 
samt för migrations- och asylfrågor och krisbered-
skap. Justitiedepartementet ansvarar vidare för 
lagstiftningen inom områdena för statsrätt och 
allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straff-
rätt samt migrations- och asylrätt.

Polisenheten (PO) 
Enheten ansvarar för förvalt-
nings- och utvecklingsfrågor 
som gäller polisverksamhet i all-
mänhet, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen. På enheten 
ligger dessutom ansvaret för  
bevakning och utveckling av det 
internationella polissamarbetet 
samt frågor som rör internatio-
nell civil krishantering.

Åklagarenheten (Å) 
Enheten ansvarar för Åklagar-
myndigheten, Ekobrottsmyn-
digheten, Rättsmedicinalverket, 
Justitiekanslern, Datainspektio-
nen och Säkerhets- och inte-
gritetsskyddsnämnden. Enhe-
ten ansvarar för den lagstiftning 
som rör åklagarväsendet, all-
mänt åtal, förundersökning och 
tvångsmedel i brottmål samt 
unga lagöverträdare. 

Enheten för processrätt och 
domstolsfrågor (DOM) 
Enheten ansvarar för frågor som 
rör processrätt, domstolar,  
domare, advokater, rättshjälp 
och delgivning. Enheten hante-
rar lagstiftningsfrågor, EU-frå-
gor och andra internationella 
frågor på processrättens områ-
de samt förvaltningsärenden på 
domstolsområdet. Till enhetens 
ansvarsområde hör också för-
valtnings- och utvecklingsfrågor 
som gäller Sveriges Domstolar, 
Domarnämnden, Fideikommiss-
nämnden, Gentekniknämnden, 
Revisorsinspektionen och Tra-
fikskadenämnden. 

Kriminalpolitiska enheten 
(KRIM) 
Enheten ansvarar för förvalt-
nings- och utvecklingsfrågor 
som gäller kriminalpolitik i all-
mänhet, brottsförebyggande  



    

frågor, brottsofferfrågor, Kri-
minalvården, Brottsförebyggan-
de rådet och Brottsoffermyndig-
heten. Enheten ansvarar också 
för gemensamma utvecklings-
frågor för rättsväsendet och för 
samordning av frågor som berör 
flera delar av rättsväsendet. 
Vidare ansvarar enheten för för-
valtning och utveckling av in-
formationshantering och it- 
relaterad verksamhetsutveckling 
avseende rättsväsendet, för det 
offentliga rättsinformations- 
systemet samt andra övergripan-
de frågor som gäller informa-
tionshantering inom Justitie- 
departementets område. På en-
heten ligger också ansvaret för 
samordning av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering inom Justi-
tiedepartementets område.

Enheten för brottmålsären-
den och internationellt  
rättsligt samarbete (BIRS) 
Enheten ansvarar för frågor om 
internationellt rättsligt samar-
bete i brottmål, till exempel ut-
lämning, europeisk arresterings- 
order, rättslig hjälp, ömsesidigt 
erkännande och verkställighet 
av straff och tvångsmedel med 
mera. Det inkluderar ansvar för 
såväl lagstiftning som inter-
nationella förhandlingar inom 
bland annat EU, Europarådet 
och FN.
Enheten är centralmyndighet 
för internationellt rättsligt sam-
arbete och bistår i detta arbete 
svenska och utländska myndig-
heter. Centralmyndigheten tar 
emot, granskar och vidarebe-
fordrar framställningar till och 
från Sverige om internationellt 
straff- och civilrättsligt samarbe-
te. Enheten bereder även reger-
ingens beslut i sådana ärenden 
samt ärenden om nåd i brottmål.

Enheten för samordning av 
samhällets krisberedskap 
(SSK)
Enheten ansvarar för samord-
nings- och utvecklingsfrågor 
för att förstärka och följa upp 
samhällets krisberedskap och 
det civila försvaret samt förvalt-
nings- och utvecklingsfrågor 
som gäller skydd mot olyckor, 
alarmering och farliga ämnen 
(CBRNE). Enheten ansvarar 
bland annat för följande frågor:
• 112-avtalet
• räddningstjänst
• sjöövervakning och 

miljöräddningstjänst till 
sjöss

• informationssäkerhet
• psykologiskt försvar
• kommuners, landstings och 

myndigheters beredskap
• transporter av farligt gods
• brandfarliga och explosiva 

varor
• beredskap mot 

kemikalieolyckor och 
stora industriolyckor samt 
övriga kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära 
händelser 

• civila insatser EU och 
internationellt

• samordning av frågor 
rörande civila frivilliga 
försvarsorganisationer

• radiokommunikationssyste-
met för skydd och säkerhet 
(RAKEL)

• undersökning av olyckor

Myndigheter med mera inom 
enhetens område: Kustbevak-
ningen, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Sta-
tens haverikommission och 
Stiftelsen Gällöfsta utbildnings-
centrum.

Enheten för fastighetsrätt 
och associationsrätt (L1) 
Enheten ansvarar för frågor 
som rör fastighetsrätt och  
associationsrätt och lagstiftning 
inom dessa områden. Det inklu-
derar bland annat jordabalken, 
expropriationslagen, bostads-
rättslagen, hyresförhandlings- 
lagen, aktiebolagslagen, lagen 
om ekonomiska förening-
ar, lagen om handelsbolag och 
enkla bolag, bokföringslagen, 
årsredovisningslagen, revisions-
lagen och lagen om skydd för 
företagshemligheter. 

Enheten för familjerätt och 
allmän förmögenhetsrätt (L2) 
Enheten ansvarar för lagstift-
ning när det gäller familjerätt 
och allmän förmögenhetsrätt. 
Det inkluderar bland annat  
äktenskapsbalken, föräldrabal-
ken, ärvdabalken, sambolagen, 
namnlagen, skadeståndslagen, 
brottsskadelagen, försäkrings-
avtalslagen, avtalslagen, kon-
sumentköplagen, konsument-
tjänstlagen, konkurslagen, 
skuldsaneringslagen, lagen om 
företagsrekonstruktion och  
utsökningsbalken. Enheten han-
terar vidare EU-frågor, andra 
internationella frågor samt för-
valtningsärenden inom dessa 
områden.

Enheten för immaterialrätt 
och transporträtt (L3) 
Enhetens uppgift är lagstift-
ningen inom immaterialrätt och 
transporträtt. Inom dessa om-
råden ingår upphovsrätt, patent, 
varumärken, firma, mönster, 
sjöfart, luftfart, järnvägstrafik 
och vägtrafik. Enheten ansvarar 
också för det förhandlingsarbe-
te som pågår på dessa områden 
såväl inom EU som globalt.



    

Enheten för lagstiftning om 
allmän ordning och säkerhet 
och samhällets krisbered-
skap (L4)
Enheten ansvarar bland annat 
för lagstiftningsfrågor som gäl-
ler allmän ordning och säkerhet, 
så som polisverksamhet, inter-   
nationellt polissamarbete, vapen, 
säkerhetsskydd och pass. En-
heten ansvarar också för lag-
stiftning som gäller samhällets 
krisberedskap och civilt försvar. 
Vidare har enheten ansvar för 
beredningen av förvaltnings- 
ärenden som gäller lagen om 
särskild utlänningskontroll. 

Straffrättsenheten (L5) 
Enheten ansvarar för lagstift-
ning som rör central straffrätt, 
främst brottsbalken, och för lag-
stiftning som rör kriminalvård 
och brottsoffer. En stor del av 
enhetens verksamhet upptas av 
samarbetet när det gäller materi-
ell straffrätt inom EU och inter-
nationellt, i bland annat Europa- 
rådet och FN.

Grundlagsenheten (L6) 
Enheten ansvarar för lagstift-
ningsfrågor som gäller bland 
annat grundlagarna, vallagen,  
offentlighets- och sekretess- 
lagen, personuppgiftslagen, för-
valtningslagen och kameraöver-
vakningslagen. Enheten han-
terar vidare EU-frågor, andra 
internationella frågor samt för-
valtningsärenden inom dessa 
lagstiftningsområden samt har 
en för Justitiedepartementet 
samordnande funktion för frå-
gor om mål i Europadomsto-
len och konstitutionsutskottets 
granskning.

Enheten för migrationsrätt (L7)
Enheten ansvarar för lag-
stiftningsfrågor som gäl-
ler migrationsrätten, svenskt 
medborgarskap och vissa 
gränskontrollfrågor. Under  
enhetens ansvar ligger bland 
annat utlänningslagen, lagen 
om mottagande av asylsökande 
m.fl., lagen om hälso- och sjuk-
vård åt asylsökande m.fl., lagen 
om rätt till lön och annan er-
sättning för arbete utfört av en 
utlänning som inte har rätt att 
vistas i Sverige, lagen om passa-
gerarregister, lagen om transite-
ring av tredjelandsmedborgare 
och lagen om svenskt medbor-
garskap. 

Enheten för migration och 
asylpolitik (EMA)
Enheten ansvarar för internatio-
nellt migrationspolitiskt samar-
bete, frågor om flyktingpolitik, 
invandringen till Sverige, asyl 
och andra grunder för utlän-
ningars rätt att vistas i Sverige 
samt frågor om svensk medbor-
garskap.

Enheten för styrning inom 
migrationsområdet (SIM)
Enheten ansvarar för ekonomisk 
styrning och uppföljning inom 
migrationsområdet. Enheten har 
myndighetsansvar för Migra-
tionsverket och samordnar bud-
getarbetet under utgiftsområde 
8 Migration. Vidare ansvarar  
enheten för frågor som rör mot-
tagande av asylsökande, enligt 
lagen om mottagandet av asyl- 
sökande m.fl.

EU-enheten (EU) 
Enheten ansvarar för sam-
ordningen av departementets 
EU-frågor. Till detta arbete hör 
bland annat att förbereda möten 
i rådet för rättsliga och inrikes 
frågor, Coreper, EU:s samord-
ningskommitté på området för 
polissamarbete och straffrätts-
ligt arbete (CATS) och EU:s 
strategiska kommitté för asyl, 
invandring och gränskontroll 
(SCIFA). Enheten analyserar 
också den EU-rättsliga utveck-
lingen och ansvarar för departe-
mentets interna samordning av 
målen vid EU-domstolen.

Vidare samordnar enheten den 
politiska ledningens interna-
tionella kontakter, utlandsresor 
och inkommande internationel-
la besök. Viktiga delar av arbe-
tet är också frågor om EU:s yttre 
förbindelser och utvidgning 
samt EU:s budget och finansie-
ringsprogram på det rättsliga 
och inrikes området. Från hös-
ten 2015 ansvarar enheten även 
för rapportering till och uppfölj-
ning av synpunkter och rekom-
mendationer från internationella 
MR-organ på tortyrområdet.

Enheten för ledningsstöd 
och personalfrågor (LP) 
Enheten ansvarar för departe-
mentets verksamhetsplanering 
och uppföljning, budgetsamord-
ning, säkerhets- och beredskaps-
frågor, kompetensförsörjning 
och andra personalfrågor samt 
visst stöd till departementets 
kommittéer.



    

Kommunikationsenheten 
(KOM)
Enheten ansvarar för kommu-
nikationsplanering och ger stöd 
och råd i kommunikations- och 
pressfrågor. Kommunikations-
enheten är också ansvarig för 
departementets delar av reger-
ingens externa webbplatser och 
intranät och i sociala medier 
samt handlägger brev och för-
frågningar från allmänheten. 
Därutöver arbetar enheten med 
produktion av informations- 
material, projektledning av kom-
munikationsinsatser och nyhets- 
och omvärldsbevakning.

Kansliet för krishantering  
(RK KH)
I Regeringskansliet finns en sär-
skild chefstjänsteman för kris-
hantering med ansvar för att 
utveckla, samordna och följa 
upp krishanteringen, samt nöd-
vändiga förberedelser för detta. 
Chefstjänstemannen och kans-
liet för krishantering är place-
rade i Justitiedepartementet. 
Kansliet bevakar dygnet runt 
händelser som regeringen och 
Regeringskansliet kan behö-
va hantera och kan starta kris-
hanteringsarbetet om det krävs. 
Under och efter en kris ska 

kansliet för krishantering stötta 
övriga Regeringskansliet i kris-
hanteringen och med utvärde-
ringar. Kansliet stödjer också 
den politiska ledningen och de-
partementen genom bland annat 
övningar och utbildningar.
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