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Kammarkollegiet i korthet

• Sveriges äldsta/första myndighet -

grundades 1539 av Gustav Vasa

• Finansdepartementet

• Förvaltningspolitiken

• 35 olika uppdrag inom bland annat 

ekonomi, juridik, förvaltning

• Cirka 300 anställda, varav 40 

medarbetare arbetar i Karlstad

• Enrådighetsmyndighet
• 6 avdelningar
• 3 funktioner
• Internrevision

Foto: väggmosaik i Kammarkollegiets 

entré av konstnären Ewald Dahlskog



Kammarkollegiets 
organisationsschema



Från Slottet till Stureplan 
via Riddarholmen och ……



…tillbaka till 
Slottsbacken.



Rikets regalier  

Enligt 1594 års instruktion vårdas 

rikets regalier av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets generaldirektör 

ger tillstånd till att föremål tas ur 

skattkammaren för att användas 

vid exempelvis en kunglig ceremoni. 



Våra största uppgifter idag
• Statlig ramavtalsupphandling – vi ingår ramavtal som är avsedda för andra statliga 

myndigheter

• Kapitalförvaltning – förmögenhetsförvaltning och ekonomirapportering

• Allmänna arvsfonden – vi bevakar fondens rätt till arv och handlägger ansökningar om 

att få stöd

• Statligt försäkringssystem – vi säkerställer myndigheternas behov av försäkringsskydd 

samt ger stöd i deras riskhanteringsarbete

• Auktorisation – vi testar och auktoriserar tolkar och översättare 

• Miljömål avseende vattenkraft – vi företräder det allmännas intresse 

• Inkassoverksamhet – vi driver in statliga myndigheters fordringar 

• Kanslistöd – vi stöttar nämndmyndigheter med handläggning och administration

• Resegarantier – vi beslutar om garantins storlek och om utbetalning av ersättning

• Permutation – vi ger stiftelser tillstånd att ändra sina stadgar/föreskrifter

• Statsbidrag – vi betalar ut men granskar även ansökningar och återrapporteringar

• Trossamfund – vi registrerar trossamfund utifrån särskilda kriterier….m m…..



Våra kollegiemål 

För de som använder 

våra tjänster innebär 

det att vi ska skapa 

nytta och mervärde i 

vardagen genom att 

utveckla 

användarupplevelsen 

och göra det digitala 

mötet enkelt och 

tillgängligt.

För oss som arbetar 

på Kammarkollegiet 

innebär det att vi har 

tagit tillvara på 

digitaliseringens 

möjligheter i vårt 

arbetssätt, våra 

processer och vi har 

ett mobilt och 

anpassat tekniskt 

stöd.  

För Kammarkollegiet 

som organisation 

innebär det att vi är 

en utvecklande och 

tillåtande arbetsplats 

där vi har kul på 

jobbet och där alla 

bidrar till det 

myndighets-

gemensamma

utvecklingsarbetet.
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