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Uppdrag om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett
nytt europeiskt Bauhaus

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsätta koordinera det svenska
deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt
Bauhaus (NEB) i syfte att stärka Sveriges bidrag till initiativet. I uppdraget
ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer och möjliggöra
nordisk och nationell samordning. Boverket ska löpande följa utvecklingen
av NEB och även fungera som en officiell kontaktpunkt för information
från kommissionen med anledning av initiativet.
Samordning och spridande av information ska ske inom ramarna för
Boverkets deltagande i Rådet för hållbara städer. Boverket ska använda de
informationskanaler och samarbetsformer samt den ackumulerade kunskap
som har byggts upp under det koordineringsuppdrag som myndigheten
bedrivit sedan den 10 juni 2021 (Fi2021/02330) för att förmedla information
om NEB och samråda med relevanta aktörer. Myndigheten ska även
fortsätta det redan etablerade samarbetet kring NEB med myndigheterna
inom Rådet för hållbara städer samt de svenska aktörer som är partners till
initiativet och övriga relevanta aktörer. Vidare ska myndigheten uppmuntra
fler av de myndigheter som ingår i rådet, och berörs av NEB, att delta i
arbetet. Boverket ska även fortsätta samla andra relevanta aktörer som är
intresserade av och kan bidra till NEB samt vid behov delta i möten på
internationell nivå.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med
kopia till Kulturdepartementet) senast den 14 februari 2023. Uppdraget att
vara nationell kontaktpunkt för NEB gäller dock så länge initiativet pågår
eller till dess att regeringen beslutar något annat.
Bakgrund

NEB lanserades av kommissionen i januari 2021 (COM [2021] 573) och ska
stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av
samhället, dvs. arbetet för att nå EU:s klimatmål om en klimatneutral union
senast år 2050. Initiativet syftar bl.a. till att bygga broar mellan olika
vetenskapliga discipliner. Initiativet framhåller behovet av ett långsiktigt
livscykeltänkande, vilket bl.a. innebär ett fokus på att främja den cirkulära
ekonomin och naturbaserade byggnadsmaterial. Samverkan och
samskapande står i centrum, tillsammans med möjligheten att använda den
gröna och digitala omställningen för att förbättra människors liv.
Sveriges politik ligger väl i linje med det helhetsperspektiv på hållbart
samhällsbyggande som förordas av Europeiska kommissionen i NEBinitiativet. Detta kommer till uttryck i såväl politiken för gestaltad livsmiljö
(prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316) som i
strategin för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling (skr.
2017/18:230) och regeringens strategi för cirkulär ekonomi (M2020/01133).
Regeringen gav den 10 juni 2021 Boverket i uppdrag att koordinera det
svenska deltagandet i NEB (Fi2021/02330). Uppdraget redovisades i
februari 2022 (Fi2022/00510). Av Boverkets rapport framgår att
myndigheten under genomförandet av uppdraget har byggt upp en relativt
omfattande struktur för att följa utvecklingen av NEB, samla och samverka
med nationella aktörer för att sprida information samt för att möjliggöra för
nordisk och nationell samordning. Samverkan i Sverige har varit
tvärsektoriell och tvärdisciplinär, och har involverat såväl lokala som
nationella aktörer. Enligt Boverket finns det ett fortsatt och ökat behov av
kommunikation kring europeiska initiativ på området, för att skapa
förutsättningar för utveckling och spridning av resultat samt ge svenska
aktörer bättre möjlighet till finansiering.
Ett fortsatt aktivt svenskt deltagande i NEB bedöms bidra till att främja
genomförandet av den nationella stadsutvecklingspolitiken och politiken för
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gestaltad livsmiljö, samt till att stärka dessa frågors inverkan på utvecklingen
inom EU.
Organisationen kring NEB har under 2021 utvecklat sitt samarbete med ett
antal av de stora finansieringsprogrammen inom EU. Det finns ett behov av
att skapa synergier mellan forskning och innovation kopplad till initiativet på
nationell nivå med forskning och innovation som finansieras av EU. Genom
regeringsuppdraget om Rådet för hållbara städer (Fi2022/00907), som
sträcker sig fram t.o.m. 2030, kan myndigheterna inom rådet samordna
information om tillgänglig finansiering via hemsidan hallbarstad.se.
På regeringens vägnar

Johan Danielsson

Ann Rodenstedt

3 (4)

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och EU
Socialdepartementet/HIT och SOF
Finansdepartementet/BA, BB, K och SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI och UF
Miljödepartementet/KA, NA, SM, och V
Näringsdepartementet/BI, EIN, JL, RTL och SMF
Kulturdepartementet/CSM, KL, KO och MD
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Infrastrukturdepartementet/HIE och US
Länsstyrelserna
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens konstråd
Tillväxtverket
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Sveriges Kommuner och Regioner
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