
Rättsstatens principer i fokus på
EU-möte
Publicerad 20 september 2022

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i
Bryssel den 20 september diskuterade de situationen
för rättsstatens principer. De följde också upp EU:s
framtidskonferens och det årliga linjetal som EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll
den 14 september. Ministrarna fick även en genomgång
av relationerna mellan EU och Storbritannien.

Tjeckiska ordförandeskapet

Möttes inleddes med att ordförandeskapet presenterade sina fem
övergripande prioriteringar:

Hantering av flyktingkrisen och Ukrainas 
återuppbyggnad
Energisäkerhet
Stärka Europas försvar och 
cybersäkerhet
Strategisk motståndskraft i Europas ekonomi
Demokratiska institutioners motståndskraft.

Dialog om rättsstatens principer i EU

Ministrarna diskuterade utvecklingen på rättsstatsområdet.

Diskussionen tog avstamp i EU-kommissionens årliga rapport om situationen
på rättsstatsområdet i EU som presenterades i juli. Diskussionen handlade
främst om de nationella rättssystemen, om åtgärder mot korruption, om
situationen för media samt om andra institutionella frågor om kontroller och
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motvikter.

- Många länder, inklusive Sverige, ansåg att det är väldigt bra att EU-
kommissionen nu för första gången använder det nya instrumentet, det vill
säga villkorsmekanismen, för att hålla inne utbetalningar till Ungern. Nu
återstår det att se om Ungern genomför de åtgärder man som man har
utlovat, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.  

EU-kommissionens linjetal och den årliga
framsynsrapporten

Ministrarna diskuterade innehållet i det årliga linjetalet som EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september.

EU-kommissionen presenterade årets framsynsrapport som är ett stöd för
kommissionens arbete. I 2020 och 2021 års rapporter handlade främst om
EU:s resiliens och förstärkning av unionens långsiktiga kapacitet och
handlingsfrihet. I år handlar rapporten om samverkan mellan den gröna och
den digitala omställningen och omställningens potential att göra EU
långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna fick en lägesuppdatering med fokus på det så kallade
Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet mellan EU och
Storbritannien.

Konferensen om Europas framtid

Konferensens slutrapport med 49 förslag ska nu följas upp av EU:s
institutioner.

På mötet den 20 september följer ministrarna upp konferensen med en
diskussion som bland annat handlade om inställningen till revidering av
fördrag och beslutsregler.    

Därutöver hade ministrarna en sedvanlig förberedelse inför Europeiska
rådets möte i oktober.

 



Ministerdiskussion om rättsstatens
principer
Publicerad 19 september 2022

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel
20 september ska de diskutera situationen för
rättsstatens principer, följa upp EU:s framtidskonferens
och det årliga linjetal som EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen höll 14 september. En
genomgång av relationerna mellan EU och
Storbritannien står också på dagordningen.

Tjeckiska ordförandeskapet

Ordförandeskapet kommer att hålla en sedvanlig presentation av sina
prioriteringar och arbetsprogram.

EU-kommissionens linjetal och den årliga framsynsrapporten

Ministrarna ska diskuteras innehållet i det årliga linjetalet som EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september.

Regeringen välkomnar att linjetalet framhöll EU:s fortsatta stöd till Ukraina
och sanktionerna mot Ryssland samt noterar att EU-kommissionen fokuserar
på att leverera på tidigare utpekade prioriteringar.

EU-kommissionen ska också presentera årets framsynsrapport som är ett
stöd för kommissionens arbete. I 2020 och 2021 års rapporter handlade
främst om EU:s resiliens och förstärkning av unionens långsiktiga kapacitet
och handlingsfrihet. I år handlar rapporten om samverkan mellan den gröna
och den digitala omställningen och omställningens potential att göra EU
långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt. Den lyfter fram åtgärder på 10
områden som spelar en särskilt viktig roll. Bland annat stärkt motståndskraft,
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EU som global röst, strategiska varor, välfärd och sammanhållningspolitik tas
upp.

EU:s dialog om rättsstatens principer

Ministrarna ska diskutera utvecklingen på rättsstatsområdet.

Diskussionen tar avstamp i EU-kommissionens årliga rapport om situationen
på rättsstatsområdet i EU som presenterades i juli. Diskussionen kommer
främst handla om de nationella rättssystemen, om åtgärder mot korruption,
om situationen för media samt om andra institutionella frågor om kontroller
och motvikter.

Regeringen anser att rättsstatsutvecklingen i EU kräver stor uppmärksamhet
och ser med oro på den negativa utvecklingen i några medlemsstater. EU:s
arbete behöver fortsätta och EU-budgetens krav på villkor för att få del av
EU-medel är ett viktigt verktyg. Regeringen välkomnar att årets rapport
också innehåller landspecifika rekommendationer.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer få en lägesuppdatering med fokus på det så kallade
Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet mellan EU och
Storbritannien.

Konferensen om Europas framtid

Konferensens slutrapport med 49 förslag ska nu följas upp av EU:s
institutioner.

På mötet den 20 september följer ministrarna upp konferensen med en
diskussion som bland annat väntas handla om inställningen till revidering av
fördrag och beslutsregler.    

Regeringen anser att uppföljningen inte ska omfatta fördragsändringar
eftersom det i nuläget inte verkar finnas en samsyn om syftet med en sådan
process. Regeringen anser också att den nuvarande institutionella balansen
fungerar väl men är positiv till en övergång från krav på enhällighet i beslut
till kvalificerad majoritet inom vissa områden.

Därutöver ska ministrarna ha en sedvanlig förberedelse inför Europeiska



rådets möte i oktober.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.  



Utmanande omvärldsläge när
Sverige tar över ordförandeskapet
i EU
Publicerad 26 augusti 2022

Den första januari 2023 tar Sverige över
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Hans Dahlgren,
EU-minister, gav vid en pressbriefing den 26 augusti en
lägesbild av förberedelserna för detta åtagande och vad
regeringen förväntar sig att förhandlingarna kommer att
handla om. Förberedelserna genomförs med hänsyn till
det rådande omvärldsläget, där EU har att hantera
utmaningar som Rysslands anfallskrig mot Ukraina
samt den energikris och det osäkra ekonomiska läge
som orsakats av kriget.

Vad innebär ett ordförandeskap?

Kärnan i ett ordförandeskap är att driva EU:s dagordning framåt. Genom att
leda arbetet i rådet i Bryssel och i Luxemburg, på såväl ministernivå som
ambassadörs- och tjänstemannanivå, ska Sverige verka för resultat i form av
överenskommelser och beslut. Det innebär att svenska ministrar kommer att
sitta som ordföranden vid ministermötena, totalt 35 under Sveriges
ordförandeskap. Svenska tjänstepersoner, ungefär 200 medarbetare, kommer
att leda de arbetsgrupper i rådet där olika lagstiftningsförslag förhandlas.
Cirka 2000 formella EU-möten förväntas att ledas av svenska företrädare
under våren.

– Den ambition vi nu har stakat ut är att Sverige ska vara en professionell
och effektiv ordförande som agerar opartiskt och i EU:s gemensamma
intresse, sa Hans Dahlgren under pressbriefingen.
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Sveriges inriktning

Varje ordförandeland har en politisk inriktning och politiska prioriteringar.
Det svenska ordförandeskapets prioriteringar kommer att presenteras i
december. Den övergripande politiska inriktningen som har tagits fram så här
långt kan sammanfattas i följande fem rubriker, utan inbördes ordning:

Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
Snabba på klimatomställningen
Stoppa den organiserade brottsligheten
Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
Slå vakt om unionens grundläggande värderingar. 

Den politiska inriktningen presenterades i juni för riksdagens partier. Syftet
med dess allmänt hållna karaktär är att få en bred uppslutning bakom det
fortsatta förberedelsearbetet.

– De sakfrågor som ett ordförandeskap ska hantera påverkas förstås i hög
grad av vad som händer i omvärlden. Det kan bli helt oväntade saker och
kriser, som pandemin 2020, eller Rysslands invasion av Ukraina, sa Hans
Dahlgren.



Den europeiska
planeringsterminen på Allmänna
rådet 21 juni
Publicerad 21 juni 2022

När EU-ministrarna träffades i Luxemburg den 21 juni
stod den europeiska planeringsterminen 2022 på
dagordningen. Ministrarna diskuterade även
förordningen om transparens och inriktning när det
gäller politisk reklam, ett utkast till slutsatser från
Europeiska rådets möte den 23–24 juni och
konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans
Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Förordningen om transparens och inriktning när det
gäller politisk reklam

Ministrarna fick en överblicksrapportering om hur arbetet kring förordningen
har pågått de senaste sex månaderna.

Regeringen verkar för att förordningens omfattning och regler utformas så
att lagstiftningen begränsas och blir proportionerlig. Med utgångspunkt i
förordningens syfte och för att skydda de svenska mediegrundlagarna bör
förordningen begränsas till att enbart avse politisk reklam som sprids online.
Definitionen bör också vara tydlig för att förenkla för företagen och säkert
träffa just reklammeddelanden och inte till exempel redaktionellt innehåll.  

Europeiska planeringsterminen 2022

Ministrarna godkände de integrerade landsspecifika rekommendationerna.
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Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsstaterna.
Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till
rekommendationerna.

 

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.



Den europeiska
planeringsterminen på Allmänna
rådet 21 juni
Publicerad 17 juni 2022

När EU-ministrarna träffas i Luxemburg den 21 juni står
den europeiska planeringsterminen 2022 på
dagordningen. Ministrarna väntas även diskutera
förordningen om transparens och inriktning när det
gäller politisk reklam, ett utkast till slutsatser från
Europeiska rådets möte den 23–24 juni och
konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans
Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Förordningen om transparens och inriktning när det
gäller politisk reklam

Ministrarna väntas få en överblicksrapportering om hur arbetet kring
förordningen har pågått de senaste sex månaderna.

Regeringen verkar för att förordningens omfattning och regler utformas så
att lagstiftningen begränsas och blir proportionerlig. Med utgångspunkt i
förordningens syfte och för att skydda de svenska mediegrundlagarna bör
förordningen begränsas till att enbart avse politisk reklam som sprids online.
Definitionen bör också vara tydlig för att förenkla för företagen och säkert
träffa just reklammeddelanden och inte till exempel redaktionellt innehåll.

Det senaste kompromissförslaget har inte behandlats i arbetsgruppen på ett
ordentligt sätt och det finns därför en rad kvarstående frågor vad gäller
förordningens definitioner och de grundläggande krav som ställs.
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Europeiska planeringsterminen 2022

Ministrarna väntas godkänna de integrerade landsspecifika
rekommendationerna.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsstaterna.
Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till
rekommendationerna.

 

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.



På Allmänna rådet: Förberedelse
för extrainsatt EU-toppmöte och
unionens värden i Ungern
Publicerad 23 maj 2022

När EU-ministrarna träffades i Bryssel den 23 maj stod
förberedelser inför Europeiska rådets extra möten,
unionens värden i Ungern och Konferensen om
Europas framtid på dagordningen.

Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte
den 30–31 maj 2022

Vid mötet behandlades EU:s fortsatta stöd till Ukraina, beroendet av rysk
energi och nya initiativ på försvarsområdet.

Förberedelse inför Europeiska rådets möte den 23–
24 juni 2022

Vid mötet behandlades ett utkast till kommenterad dagordning inför
Europeiska rådets möte den 23–24 juni.

Unionens värden i Ungern

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Ungern och välkomnar att en ny
utfrågning inom ramen för artikel 7-förfarandet ska äga rum. Respekten för
EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen
och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga
medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för
dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värderingar är inte
förhandlingsbara.
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Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte informerade det franska ordförandeskapet om uppföljningen
av förslagen från Konferensen om Europas framtid efter dess avslut den 9
maj 2022.

Regeringen anser att unionen i första hand bör utvecklas inom ramen för
nuvarande fördrag. 

– Den energi som vi har behöver framför allt läggas på att åstadkomma
resultat i frågor som rör energi, säkerhet och klimat. Att starta en lång
process som kommer kräva mycket insatser och som riskerar att bli en
institutionell dragkamp är inte rätt sätt att utnyttja våra resurser, sade EU-
minister Hans Dahlgren.

Producerat av EU-representationen.



Förberedelse för extrainsatt EU-
toppmöte och unionens värden i
Ungern på Allmänna rådets möte
den 23 maj
Publicerad 17 maj 2022

När EU-ministrarna möts i Bryssel den 23 maj står
förberedelser inför Europeiska rådets extra möten,
unionens värden i Ungern och Konferensen om
Europas framtid på dagordningen. EU-minister Hans
Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte
den 30–31 maj 2022

Vid mötet förväntas EU:s fortsatta stöd till Ukraina, beroendet av rysk energi
och nya initiativ på försvarsområdet att behandlas.

Förberedelse inför Europeiska rådets möte den 23–
24 juni 2022

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska
rådets möte den 23–24 juni att behandlas.  

Unionens värden i Ungern

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Ungern och välkomnar att en ny
utfrågning inom ramen för artikel 7-förfarandet ska äga rum. Respekten för
EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen
och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga
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medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för
dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värderingar är inte
förhandlingsbara.

Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte väntas det franska ordförandeskapet informera om
uppföljningen av förslagen från Konferensen om Europas framtid efter dess
avslut den 9 maj 2022.

Regeringen anser att unionen i första hand bör utvecklas inom ramen för
nuvarande fördrag.  

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.



Frågor inom äldreområdet,
ordförandeskapet i EU och hållbart
arbetsliv på
Pensionärskommitténs möte
Publicerad 11 maj 2022

Företrädare från organisationerna i
Pensionärskommittén och Socialminister Lena
Hallengren träffades den 10 maj och diskuterade
aktuella frågor. EU-minister Hans Dahlgren och Lars
Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv,
medverkade också på mötet.

Vårändringsbudgeten 2022

Lena Hallengren informerade om Vårändringsbudgeten 2022 och satsningar
för äldre. Pensionärer ska få stärkt ekonomi med garantitillägget som ger en
halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i månaden. Regionerna får 500
miljoner kronor för att öka kapaciteten i sjukvården genom att bland annat
anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och öka
antalet vårdplatser.

Reformer inom äldreområdet

Socialministern informerade om pågående och kommande insatser för äldre.
Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet
med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom
göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Anhörigorganisationer
ska också få ett höjt statsbidrag.

Socialstyrelsen ska ta fram stöd som gör det lättare att bedöma vilka
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svenskkunskaper medarbetarna behöver för olika arbetsuppgifter i
äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska också inrätta ett nationellt
kompetenscentrum för äldreomsorg. Syftet är att staten och kommunerna ska
arbeta tillsammans för att stärka den svenska äldreomsorgen.

Den 30 juni kommer Äldreomsorgslagsutredningens slutbetänkande att
presenteras och den 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska
erbjudas en fast omsorgskontakt.

Inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd

EU-minister Hans Dahlgren talade om regeringens arbete inför
ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023. Hans Dahlgren
kommenterade även läget i Europa i allmänhet.

Ett hållbart arbetsliv

Lars Stjernkvist, chef för kansliet för ett hållbart arbetsliv talade om
regeringens arbete för att stödja ett hållbart arbetsliv.



Omfattande svenska och
europeiska insatser med
anledning av Rysslands invasion
av Ukraina
Publicerad 13 april 2022

Under en pressbriefing onsdagen den 13 april
redogjorde EU-minister Hans Dahlgren och civilminister
Ida Karkiainen för regeringens samlade arbete till följd
av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringens arbete
sker i tre spår; sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina
och att stärka Sverige.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett omfattande arbete skett i Sverige
och i EU. Sveriges regering driver på för ytterligare sanktioner mot Ryssland
och har beslutat om både militärt och humanitärt stöd till Ukraina,
tillsammans med historiska satsningar för att stärka det svenska civila och
militära försvaret.

Sanktioner mot Ryssland

EU har hittills beslutat om fem sanktionspaket som bland annat innebär att
den ryska statens tillgångar i EU har frysts och att ryska storbanker har
uteslutits från betalningssystem. Även riktade sanktioner mot särskilda
sektorer i den ryska ekonomin har införts. I det senaste sanktionspaketet
riktas ytterligare sanktioner mot fler banker och personer med koppling till
den ryska ledningen, tillsammans med bland annat förbud mot rysk kol.

- Regeringen driver på för flera och tuffare sanktioner mot Ryssland. Vi vill
bland annat se ett förbud mot import av rysk olja, men det är viktigt att detta
sker med ett enigt EU så att sanktionerna får effekt, sa EU-minister Hans
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Dahlgren under pressbriefingen.

Stötta Ukraina

Sverige var redan innan kriget en av de största biståndsgivarna till Ukraina.
Efter invasionen har Sverige hittills beslutat om militärt- och humanitärt stöd
till landet på över 1,8 miljarder kronor. Även den Europeiska unionen har
kraftfullt ökat sitt stöd och har beslutat om ett stöd på 2,7 miljarder euro.
Sverige arbetar nu, tillsammans med Polen, för att genomföra en
givarkonferens för Ukraina i maj.

Stärka Sverige

Insatserna för att stärka Sverige rör förutom en historisk satsning för det
militära och civila försvaret, även ekonomin, livsmedelsförsörjning, energi
och migrationsfrågorna.

För att möta den pågående flyktingkrisen, som är den största i Europa sedan
andra världskriget, har regeringen lagt fram flertalet åtgärdsförslag för att
säkra ett ordnat mottagande av människor på flykt från Ukraina. För att
stötta kommunerna i arbetet avsätts 500 miljoner kronor i form av ett
tillfälligt bidrag.

- Sverige ska ta sitt ansvar men förväntar sig att andra länder i EU också gör
det. Regeringen förväntar sig också att alla Sveriges kommuner bidrar och
det behövs en mycket jämnare fördelning mellan kommunerna än hur det
blev under flyktingkrisen 2015, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har även beslutat om åtgärder för att möta prisuppgångarna och
lindra konsekvenserna för företag och svenska hushåll, såsom tillfälligt sänkt
drivmedelsskatt, en förlängning av elpriskompensationen i södra och
mellersta Sverige, samt åtgärder för att påskynda omställningen till fossilfria
bränslen. I vårändringsbudgeten för 2022 presenteras också ett stödpaket på
en miljard kronor för att fortsätta trygga svensk livsmedelsproduktion.

Länsstyrelsernas lägesbilder

Den 10 mars 2022 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet
redovisa lägesbilder till Regeringskansliet. Rapporteringen bygger på
lägesbilder utifrån kontakter med landets samtliga kommuner och regioner.



- Den samlade bedömningen just nu är fortfarande att effekterna på det
svenska samhället från Rysslands invasion av Ukraina som helhet har en
måttlig påverkan på det svenska samhället, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Den senaste lägesrapporten, som mottogs den 12 april, visar på att det
fortsatt finns ett stort informationsbehov och samverkansbehov även om
flera län rapporterar lägre intensitet i händelseutvecklingen. Vissa
utmaningar i mottagandet av ensamkommande barn lyfts.

Slutligen ser länsstyrelserna också en allt större påverkan på näringslivet, där
högre priser på drivmedel, energi, foder och byggmaterial får stor påverkan
på vissa sektorer.

Stark enighet i EU

Det internationella och europeiska samarbetet har varit intensivt sedan
invasionen av Ukraina. I EU har ett trettiotal rådsmöten ägt rum och ett extra
toppmöte i Europeiska rådet är inplanerat till den 30-31 maj.
 
- Det här fasansfulla kriget är bland det allra värsta som hänt Europa sedan
andra världskriget.  Det har rivit upp den europeiska säkerhetsordning som
alla ledare i vår del av världen ställde sig bakom, i Helsingfors 1975 och i
Paris 1990. Samtidigt har det lett till att det nu råder en enastående stark
enighet i det europeiska samarbetet. Uppslutningen runt sanktionerna mot
Ryssland, och stödet till Ukraina, har varit enorm.  Jag hoppas, och tror, att
vi kommer att se en sådan enighet också framöver, säger EU-minister Hans
Dahlgren.



Hans Dahlgren om Sveriges EU-
ordförandeskap
Publicerad 13 april 2022 Uppdaterad 22 september 2022

Nedräkning pågår. Den 1 januari 2023 tar Sverige över
som ordförande i EU:s ministerråd. Se EU-minister
Hans Dahlgren förklara vad ett ordförandeskap innebär
för Sverige.

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023.
Sverige kommer leda mötena i rådet och företräda rådet i förbindelser
med övriga EU-institutioner.
Totalt kommer Sverige att leda cirka 2 000 formella möten i Bryssel och
Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige.
EU:s gemensamma intresse är i fokus, men det kommer också finnas
möjlighet att lyfta svenska prioriteringar och visa upp det som är unikt
med Sverige.

https://www.regeringen.se/


Den årliga rättsstatsdialogen och
konferensen om Europas framtid
var i fokus när EU-ministrarna
träffades i Luxemburg
Publicerad 12 april 2022

När EU-ministrarna träffades den 12 april i Luxemburg
stod den årliga rättsstatsdialogen och konferensen om
Europas framtid i fokus. EU-minister Hans Dahlgren
företrädde Sverige.

Den årliga rättsstatsdialogen

Vid rådets möte ägde landspecifika diskussioner rum med Luxemburg,
Ungern, Malta, Nederländerna och Österrike. Dessa diskussioner baserade
sig på den inledande sammanfattningen i respektive landkapitel i
kommissionens andra årliga rapport från 2021 om situationen på
rättsstatsområdet.

– Viktigt att EU fortsätter att uppmana alla medlemsländer att respektera
rättsstatens principer. I dessa tider måste EU värna om de demokratiska
värdena, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Vid de landspecifika diskussionerna lyfte regeringen fram betydelsen av ett
oberoende domstolsväsende samt fria medier och skydd för journalister.

Konferensen om Europas framtid  

Det franska ordförandeskapet informerade om vägen framåt och den
fortsatta processen mot konferensens slutrapport och avslut.

Regeringen anser att konferensen bör avslutas den 9 maj. Efterarbetet bör
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ske inom ramen för de europeiska institutionernas arbete och mandat, i
enlighet med den gemensamma deklarationen. Regeringen har verkat för att
konferensens slutrapport enbart noterar och presenterar medborgarnas
förslag i sin helhet men accepterar en ordning där
medborgarrepresentanterna själva står för en eventuell prioritering eller
gruppering av rekommendationerna.

Regeringen anser vidare att en institutionell dragkamp om politiska
prioriteringar bör undvikas.

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen. 

 

 



Den årliga rättsstatsdialogen och
konferensen om Europas framtid i
fokus när EU-ministrarna möts i
Luxemburg
Publicerad 11 april 2022

När EU-ministrarna träffas den 12 april i Luxemburg
står den årliga rättsstatsdialogen och konferensen om
Europas framtid i fokus. EU-minister Hans Dahlgren
företräder Sverige.

Den årliga rättsstatsdialogen

Vid rådets möte kommer landspecifika diskussioner att äga rum med
Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna och Österrike. Dessa
diskussioner kommer att basera sig på den inledande sammanfattningen i
respektive landkapitel i kommissionens andra årliga rapport från 2021 om
situationen på rättsstatsområdet.

Kommissionens rapport visar tydligt att det finns problem på
rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsstater. Regeringen ser mycket
allvarligt på denna utveckling och det är därför angeläget att dessa
diskussioner äger rum. Vid de landskspecifika diskussionerna avser
regeringen särskilt lyfta fram betydelsen av ett oberoende domstolsväsende
samt fria medier och skydd för journalister.

Konferensen om Europas framtid  

Det franska ordförandeskapet väntas informera om vägen framåt och den
fortsatta processen mot konferensens slutrapport och avslut.

Regeringen kommer fortsatt att verka för att konferensen avslutas den 9 maj.
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Efterarbetet bör ske inom ramen för de europeiska institutionernas arbete
och mandat, i enlighet med den gemensamma deklarationen. Regeringen har
verkat för att konferensens slutrapport enbart noterar och presenterar
medborgarnas förslag i sin helhet men accepterar en ordning där
medborgarrepresentanterna själva står för en eventuell prioritering eller
gruppering av rekommendationerna.

Regeringen anser att en institutionell dragkamp om politiska prioriteringar
bör undvikas.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen. 



EU-ministrarna beslutar om mer
insyn i finansieringen av
europeiska politiska partier på
Allmänna rådet
Publicerad 22 mars 2022

När EU-ministrarna möttes i Bryssel idag förberedde
ministrarna EU-ledarnas toppmöte som äger rum den
24–25 mars. Vid toppmötet, där USA:s president Joe
Biden bjudits in att delta, väntas Rysslands invasion av
Ukraina och EU:s hantering av kriget stå i fokus. Det
Allmänna rådet antog också en allmän inriktning om
stadgar för och finansiering av europeiska politiska
partier och stiftelser. Ministrarna diskuterade även den
europeiska planeringsterminen och konferensen om
Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företrädde
Sverige vid mötet.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 24–
25 mars 2022

Ett utkast till slutsatser från Europeiska rådets möte den 24–25 mars
diskuterades. Stats- och regeringscheferna kommer framförallt diskutera
situationen i Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor och Covid-19. 

Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge understryker behovet av ett starkt
EU som främjar fred och säkerhet i vår del av världen och globalt. Det
faktum att USA:s president Joe Biden deltar skapar ett viktigt tillfälle för EU
och USA att visa bibehållen enighet och att man tillsammans reagerar med
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fasthet och beslutsamhet.

– Toppmötet blir ett viktigt tillfälle för EU och USA att visa fortsatt full
enighet och hur beroende vi är av varandra i den här situationen, sade EU-
minister Hans Dahlgren i samband med mötet.

Ökad insyn i finansiering av europeiska politiska
partier och europeiska politiska stiftelser

EU-ministrarna antog en delvis allmän inriktning om revideringen av
förordningen. Syftet med översynen är att stärka insynen i och
bestämmelserna för finansiering av europeiska politiska partier, samtidigt
som man begränsar den administrativa bördan. Regeringen välkomnar att
befintliga regler förenklas och förtydligas och ser positivt på att
medfinansieringsgraden förblir oförändrad, att valfrågor fortsatt främst ska
regleras på nationell nivå samt att europeiska politiska partiers
handlingsutrymme inte ökar väsentligt.

Den europeiska planeringsterminen

Det franska ordförandeskapet presenterade en rapport som sammanfattar
rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska
termin.

Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte informerade det franska ordförandeskapet om vägen framåt
och den fortsatta processen mot konferensens slutrapport och avslut.

Regeringen kommer fortsatt att verka för att konferensen avslutas den 9 maj.
Regeringen står fast vid att arbetsgruppernas roll är att förbereda
plenarförsamlingen och att de inte ska besluta om prioriterade förslag utifrån
medborgarpanelernas resultat. Regeringen anser att resultatet av konferensen
bör följas upp inom ramen för de europeiska institutionernas ordinarie arbete
och mandat i enlighet med den gemensamma deklarationen.

Producerat av EU-representationen.



EU-minister Hans Dahlgren mötte
sin finska ministerkollega Tytti
Tuppurainen
Publicerad 14 mars 2022

Under måndag den 14 mars mötte Sveriges EU-
minister Hans Dahlgren sin finska ministerkollega Tytti
Tuppurainen, Finlands Europa- och
ägarstyrningsminister.
Under den pressbriefing som hölls i samband med mötet framhöll EU-
minister Dahlgren Sveriges och Finlands nära relationer:

– Det är få länder som står så nära varandra, som Sverige och Finland. Och
det gör vi på många nivåer – inte minst när det gäller våra
försvarssamarbeten, sade Dahlgren.

EU-ministern underströk under pressbriefingen även de många frågor som
förenar de båda länderna i EU-politiken, bland annat arbetet med att värna
unionens grundläggande värderingar och viljan att snabba på den pågående
klimatomställningen.

EU-minister Dahlgren konstaterade dock:

– Jag önskar, att vi idag hade kunnat tala om de planer vi har för framtiden.
De initiativ vi vill ta, för att göra EU grönare, rikare och mer jämlikt. Detta
kommer vi också att ta oss an, tids nog. Men i dag talade vi framför allt om
det säkerhetspolitiska läget här i Europa.

– De berättelser vi alla nu får ta del av, dagligen, fyller nog oss alla med
bekymmer, sorg, och ilska. 

Kriget drabbar barnen

https://www.regeringen.se/


I sitt inledande tal vid pressbriefingen beskrev EU-minister Hans Dahlgren
även hur han uppfattar det fruktansvärda i att se hur illa det här kriget
drabbar barnen, barn på flykt, barn som skadas och dör i korseld från
stridsvagnar och raketattacker i bostadsområden:

– De här barnen, Ukrainas barn, Europas barn, får nu sina liv förstörda. Och
det är ingen annan än Vladimir Putin som bär det yttersta ansvaret för det
här oerhörda mänskliga lidandet.  

Enighet i Europeiska unionen

EU-minister Dahlgren lyfte även hur Europeiska unionen de senaste
veckorna visat en stor enighet och vidtagit åtgärder som den ryska regimen
med säkerhet inte trodde var möjliga. Den ryska ekonomin har träffats hårt
av sanktionerna, sade Dahlgren, men betonade att även om EU gjort mycket,
med tuffa sanktioner mot Ryssland, och stora stöd till Ukraina, så kan det
göras ännu mer.

Sverige och Finland driver en gemensam linje i EU sade Dahlgren vidare och
bekräftade att båda länderna, ofta i samverkan, står bakom alla de beslut och
initiativ som tagits:

– Sverige och Finland har länge agerat tillsammans för att stärka säkerheten i
vårt närområde. Och vi har mycket nära kontakter mellan våra regeringar,
inte minst kring säkerhetspolitiska spörsmål, särskilt i detta exceptionella
läge, avslutade EU-minister Hans Dahlgren innan han lämnade över ordet till
sin finska kollega.

Unik relation mellan Sverige och Finland

EU-minister Tytti Tuppurainen inledde sitt tal vi pressbriefingen med att
rikta tankarna till Ukraina och slog fast att stödet till Ukraina är en absolut
prioritering. Hon konstaterade också att det är viktigare än någonsin att
upprätthålla Sveriges och Finlands unika relation. Tuppurainen betonade
också vikten av att stärka EU:s säkerhet och försvarssamarbete:

– Rysslands grymma och omänskliga attack mot Ukraina är en attack mot
hela den europeiska säkerhetsordningen, sade EU-minister Tuppurainen.

– Rysslands agerande har en fundamental inverkan på säkerhetssituationen i
Europa och också på Sveriges och Finlands säkerhet.



EU har reagerat snabbare, beslutsammare och enhetligare än någonsin och
sammanhållningen mellan EU och dess partners är imponerande, och EU
måste fortsätta reagera snabbt och kraftfullt, sade Tytti Tuppurainen vid
pressbriefingen. Tuppurainen sade också att ett starkt EU krävs även för
andra utmaningar i vår tid. Det krig som Ryssland påbörjat, menade den
finska EU-ministern, utmanar inom den närmaste framtiden både vår
energipolitik och vår livsmedelsproduktion. 

– Det ligger i Sveriges och Finlands intresse att EU förblir enigt också när det
gäller att svara på de indirekta följderna av kriget. I och med Rysslands
invasion av Ukraina har det blivit ännu tydligare att vi behöver ställa om från
fossila bränslen och bli mer självförsörjande på energi i Europa, sade EU-
minister Tuppurainen.

I sin avslutande del av sitt anförande vid pressbriefingen återknöt EU-
minister Tytti Tuppurainen till ländernas nära relationer:

– Behovet av täta kontakter mellan Sverige och Finland är nu större än
någonsin, vi delar samma säkerhetsmiljö.



1 910 regeringsbeslut på 100
dagar
Publicerad 10 mars 2022

Statsminister Magdalena Andersson satte när
regeringen tillträdde tre prioriteringar för regeringens
arbete med att stärka Sverige: • Sverige ska vända på
varje sten för att bryta segregation och brottslighet. •
Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa
jobb i hela landet. • Sverige ska ta tillbaka den
demokratiska kontrollen över välfärden.
I det följande presenteras 117 initiativ inom dessa områden som har
genomförts under regeringens första hundra dagar. Regeringens pågående
intensiva arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina spänner
över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka
Sverige. Det arbetet kan du läsa mer om på denna sida:

Rysslands invasion av Ukraina

Vända på varje sten för att bryta segregationen och
bekämpa brottsligheten

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till myndigheter om att inrätta regionala center mot
arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska
råda. Regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag för att utveckla
myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för uppdraget
ska Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket påbörja
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inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga
samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt.

Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet

Effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Hanteringen av tillsynsärenden kräver stora resurser för byggnadsnämnderna
och tillsynen är sedan många år eftersatt runt om i landet. Brister i tillsynen
kan leda till att platser och byggnader är en säkerhets- eller hälsorisk för de
som vistas där och till förfallna miljöer som bidrar till en försämrad
vardagsmiljö i såväl stad som på landsbygd. Propositionen syftar till att
förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.
Genom effektivisering av byggnadsnämndernas arbete frigörs resurser som
kan användas till att komma till rätta med den eftersatta tillsynen.

Regeringen föreslår lagändringar för en effektivisering av
byggnadsnämndernas tillsyn

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet omfattar såväl insatser för att
förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det
innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Uppdrag om stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Kriminalvården

Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen om att stärka samarbetet med
Kriminalvården i syfte att nå fler av Kriminalvårdens klienter med insatser
för att minska risken för återfall i brott. En fungerande samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är centralt för att kunna minska
risken för återfall i kriminalitet och en viktig del i arbetet med att bekämpa
brottsligheten.

Stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Två uppdrag till Arbetsförmedlingen om stärkt arbete mot



långtidsarbetslöshet

Regeringsuppdrag om att under 2022 förbereda för att från och med 2023
förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden
med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska möjliggöra fler
bokade möten och fler personalintensiva insatser. Uppdraget innebär ökad
fysisk lokal närvaro och tillgänglighet samt stärkt samverkan med kommuner
och idéburna aktörer. Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att analysera
vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
har samt se över om nya åtgärder behöver införas.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Samtal med arbetsmarknadens parter om att bekämpa mäns våld mot
kvinnor och hedersförtryck

Arbetsmarknadens parter har bjudits in till samtal om hur de kan upptäcka
och stötta anställda som utsätts för våld och hedersförtryck. Ofta kan
arbetsplatsen vara den enda frizonen för den som är utsatt. Arbetsgivare,
arbetskamrater och skyddsombud är viktiga för att upptäcka och stötta
våldsutsatta.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om att höja kunskapen om hur
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck påverkar
arbetslivet

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida ett metodstöd för
arbetsgivare om hur de kan agera vid misstanke om att anställda är utsatta
för, eller utsätter andra för, våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld
och förtryck. Metodstödet ska höja kunskapen om vilka regler som gäller
samt ge praktiska tips och råd till arbetsgivare.

Finansmarknadsminister Max Elger

Förslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är särskilt hög vid vissa
former av gräsrotsfinansiering. De verksamheter som ska omfattas av lagen
är idag delvis oreglerade eller saknar ändamålsenliga regler. Med förslaget
kommer fler verksamheter omfattas av åtgärder mot penningtvätt, vilket
bidrar till kampen mot gängbrottsligheten.



Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stärkt kontroll inom transportbranschen

Regeringen har varit drivande i EU för att få igenom mobilitetspaketet med
krav på att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar. Nu införs
delar av paketet genom skärpta regler för användningen av utländska fordon,
bättre kontroller av transportföretagen och ytterligare utökade
sanktionsmöjligheter. Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen
under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet.

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk 

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Illegala körskolor och fusk på körprovet får aldrig accepteras. När okunniga
förare släpps ut på våra vägar innebär det en säkerhetsrisk. Dessutom har
Ekobrottsmyndigheten visat att olaglig utbildningsverksamhet ger inkomster
till kriminella gäng. Regeringen föreslår lagändringar som ska minska
möjligheten för kriminella att tjäna pengar på svarta körskolor och
organiserat fusk.

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Reformpaket för mer ordning och reda på vägarna

Regeringen presenterar ett lagförslag som ska se till att svenska löner och
villkor gäller för de som kör på svenska vägar. Utstationering ska gälla för
utländska förare som kör i Sverige från dag ett. Samtidigt ska sanktioner och
straff för de oseriösa företag som fuskar med villkoren skärpas. Kontrollen
över yrkestrafiken ska på detta sätt stärkas.

Regeringen beslutar om reformpaket för mer ordning och reda på vägarna 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Förslag om en ny lag som innebär utökade möjligheterna för vissa brotts‐
bekämpande myndigheter att få finansiell information och analys från



Finanspolisen, samt förslag som gör det lättare att dela sådan information
inom EU i brottsbekämpande syfte.

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslagen innebär kraftigt höjda skadestånd till brottsoffer och att det ska bli
lättare för Kronofogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till
brottsoffer.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Skärpta straff för knivbrott

Straffskalan för grovt knivbrott skärps väsentligt. Fler knivbrott än i dag ska
bedömas som grova, till exempel om kniven innehafts i en kriminell miljö.

Regeringen vill skärpa straffen för knivbrott

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för
brottsbekämpande myndigheter

Tillgång till information om elektronisk kommunikation är avgörande för att
polis och åklagare ska kunna utreda och lagföra allvarlig brottslighet.
Myndigheterna behöver ofta kunna knyta en misstänkt person till ett visst
telefonnummer, bland annat för att kunna använda hemliga tvångsmedel som
avlyssning och övervakning. Registreringsskyldighet för kontantkort är
därför ett viktigt steg för att komma åt gängkriminella.

Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

De brottsbekämpande myndigheterna behöver kunna skaffa sig tillgång till
information som kan vara viktig bevisning men som inte går att få tag på
eftersom den är lagrad utanför den mobiltelefon eller dator som söks igenom,
bland annat på externa servrar eller i molntjänster. Därför föreslås ett nytt
tvångsmedel, genomsökning på distans, som ska kunna ge tillgång till sådana
uppgifter.

Förslag för att säkra elektronisk bevisning



En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda.
Rädsla för kriminella skrämmer till tystnad. Regeringen har därför lagt
förslag om kronvittnen, skärpta straff för falska anklagelser och övergrepp i
rättssak samt förbättrat skydd för vittnen.

Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för
vittnen

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Tiotusentals barn och ungdomar lever i familjer som präglas av
hedersförtryck där förövarna är den egna familjen. Regeringen föreslår att
det införs ett särskilt brott för hedersförtryck. Straffet föreslås vara fängelse i
lägst ett och högst sex år.

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Förslagen innebär skärpt lagstiftning avseende terrorbrott. Denna nya
lagstiftning kommer ersätta tre tidigare lagar om terrorism. Därutöver skärper
regeringen också straffen för de flesta terrorbrotten och gör det möjligt att
klassa fler brott som terrorbrott.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

En utredning har lämnat förslag på längre preskriptionstider för allvarliga
brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även
att fängelsestraff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

Integrations- och migrationsminister med ansvar för
idrottsfrågor AndersYgeman

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Fler som begår brott ska utvisas från Sverige. Det handlar om respekten för
landets lagar och tilltron till det svenska rättssystemet. Regeringen har därför



lagt förslag om att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott.
Regeringen vill halvera straffgränsen för att utvisning ska kunna vara en
konsekvens.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Skärpta och förbättrade regler för arbetskraftsinvandring

Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade
brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det
har också inneburit att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige inte
kommit i arbete. Regeringen vill därför införa krav på ett bindande
anställningsavtal för att bevilja arbetstillstånd och att ett försörjningskrav
införs vid anhöriginvandring.

Regeringen vill skärpa och förbättra reglerna för arbetskraftsinvandring 

Avveckling av lagen om eget boende (EBO) för minskad segregationen

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas. Möjligheten för asylsökande
att få ersättning för eget boende har ökat risken för social utsatthet,
bostadsbrist och oegentligheter på bostadsmarknaden samt ger även en
ojämn ansvarsfördelning mellan kommunerna när det gäller mottagandet av
nyanlända. Regeringen föreslår därför att lagen ska avvecklas.

Avveckling av EBO för att minska segregationen

Uppdrag till myndigheter att intensifiera arbetet med att väsentligt öka
återvändandet

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Det innebär både
respekt för asylrätten, men också att de som har fått avslag på sin
asylansökan, eller av andra skäl inte har rätt att vistas i landet, ska återvända
till sina hemländer. Därför har regeringen gett i uppdrag till
Polismyndigheten och Migrationsverket att intensifiera arbetet med att
väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna ska också genomföra
kompetenshöjande insatser och förbättra information om stöd till
återvändande.

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter



Rundabordssamtal med statliga kulturmyndigheter och institutioner om
breddat deltagande i kulturlivet

Kulturpolitiken ska vara relevant för alla, oavsett bakgrund och plånbok.
Den ska verka för att en mångfald av röster, berättelser och perspektiv ges
möjlighet att höras och komma fler till del. Kulturinstitutioner och
myndigheter inom kulturområdet har stor kunskap och insyn i frågan om
breddat deltagande till kulturlivet. Regeringen kommer att samla företrädare
för dessa till ett samtal för att diskutera nya vägar framåt.

Uppdrag till statliga myndigheter om att bredda deltagandet och
rekryteringen till kulturen för att fler ska inkluderas

Regeringen har givit Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys i
uppdrag att bredda rekrytering och deltagande i kulturlivet. Regeringen vill
på detta sätt öka takten i arbetet att inkludera fler människor från hela
samhället för att bryta segregationen.

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om att
stödja etablering av unga

MUCF ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i
verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller
studerar.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Ändamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Det syftar även till att ge
civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att
arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer. Romska flickor och
kvinnor, samt projekt som utförs i samarbete med en kommun eller ett
landsting är prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela medlen.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Ordning och reda på avfallet

Kriminella ska inte kunna tjäna pengar på avfall. Skattepengar ska inte gå till
att forsla bort sopberg där kriminella dumpat illegalt avfall. Därför föreslår
regeringen skärpta straff för avfallsbrottslighet, ökad kontroll av de ansvariga



företagen och krav på att den som ansvarar för avfall ska ha egen budget för
att ta hand om det.

Ordning och reda på avfallet

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Jobbsprånget ska tillvarata kompetensen och bidra till näringslivets
kompetensförsörjning

Tillväxtverket ska bidra till att tillvarata kompetensen hos utrikes födda med
högre utbildning genom att stödja föreningen Jobbsprånget. Tillväxtverket
ska vidare, genom att stödja fortsatt arbete i föreningen Jobbsprånget, verka
för att kompetens hos utrikes födda med högre utbildning bidrar till
näringslivets kompetensförsörjning.

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn

Socialtjänstens juridiska och praktiska svårigheter att få tillgång till
nödvändig information har de senaste åren lyfts fram i ett flertal
sammanhang. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en utredare som
ska ge socialtjänsten tydligare verktyg i situationer då informationsdelning
och inhämtning av information är nödvändigt.

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Segregationsfällan i föräldraförsäkringen ska tas bort
Idag är föräldraförsäkringen konstruerad på ett sätt som försvårar utrikes
födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det beror delvis på att inga
krav ställs på uttaget av dagarna på grundnivån i föräldraförsäkringen.
Regeringen har kommunicerat avsikten att lämna förslag om att ta bort
segregationsfällan i föräldraförsäkringen genom att 90 dagar, även på
grundnivån i föräldrapenningen, ska vikas åt vardera föräldern.

Fler utrikesfödda kvinnor ska arbeta – regeringen vill styra fler föräldradagar
- på SVT:s webbplats



Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Fler barn ska börja i förskolan

Förskolan har många positiva effekter på barns språkutveckling och förmåga
att klara grundskolan. Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har
vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas en plats i en
förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats.
Kommunerna ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn
som har behov av förskola för sin språkutveckling. För att få fler barn i
förskolan föreslår regeringen också att kommunerna ska kontakta alla
vårdnadshavare till barn utan förskoleplats.

Regeringen föreslår lagändringar för att fler barn ska börja förskolan

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

Det ska inte spela någon roll om föräldrar har råd med privat läxhjälp – alla
elever ska ges möjligheter att lyckas. Regeringen föreslår att alla elever i
årskurserna 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka och
att lovskolan utökas med 25 timmar för de i årskurs 9 som riskerar att bli
obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsminister Anna Ekström

In- och utpasseringskontroller ska förhindra fusk på högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och hotar provets legitimitet.
Regeringen har därför lagt ett förslag som ska förhindra att provdeltagare
fuskar med hjälp av otillåten elektronisk utrustning. Lagändringarna gör det
möjligt att använda in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitation vid
högskoleprovet.

Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid högskoleprovet

Utrikesminister Ann Linde

Rusta ambassader mot organiserad brottslighet



De bakomliggande kriminella strukturerna är i princip alltid
gränsöverskridande. Ett antal ambassader har fått särskilda uppdrag att
arbeta mot organiserad brottslighet. I nästa skede kommer flera ambassader
att rustas för att bättre kunna bidra till det brottsförebyggande arbetet.
Samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna och ambassaderna
ska stärkas.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om 75 miljoner kronor i kärnstöd till UNODC

Regeringen har beslutat att ge kärnstöd till UNODC (United Nations Office
on Drugs and Crime) för 2022 om 75 miljoner svenska kronor. Stödet
kommer bland annat att bidra till UNODC:s arbete med människohandel,
smuggling av migranter, terrorismbekämpning, våld mot kvinnor och barn
samt antikorruption.

Förändringar i Sidas instruktioner samt strategier för en hållbar
migration

Sida har fått i uppdrag att fördjupa och bredda myndighetens rapportering
om hur de arbetar med migration och utveckling. Det kommer bland annat
användas som underlag för Sveriges rapportering rörande FN:s globala
ramverk för migration.

Civilminister Ida Karkiainen

Rundabordssamtal om att motverka oseriösa leverantörer i
upphandlingar

Varje år genomförs ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder
kronor. Samtidigt finns inget enkelt system för att kontrollera oseriösa
leverantörer som inte bör få offentliga kontrakt. Många entreprenörsled
försvårar dessutom en kontroll vilket ökar risken för att överenskomna
arbetsvillkor inte uppfylls. Därför bjuder regeringen in företrädare för bygg-,
transport- och städbranschen till tre rundabordssamtal om vilka åtgärder som
behövs.

Rundabordssamtal om motverkande av oseriösa aktörer i upphandlingar



Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till Boverket om klimatpåverkan och klimatdeklarationer

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur
införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas
och hur tillämpningen av klimatdeklarationerna kan utvidgas.

Uppdrag till Boverket för att påskynda klimatomställningen i bygg- och
fastighetssektorn

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med omställningen till en
cirkulär ekonomi i byggsektorn

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med
omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att
bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Boverket ska bland annat
kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av
byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå
åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Boverket ska hjälpa byggsektorn att utvecklas mot en cirkulär ekonomi

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Omställningspaketet ska säkerställa långsiktiga behov av trygghet,
omställningsförmåga och flexibilitet på arbetsmarknaden. Det kommer ge
helt nya möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig och ställa om under
ett helt arbetsliv. Den industriarbetare som vill jobba i de nya
batterifabrikerna eller processa det gröna stålet ska kunna utveckla sin
kompetens för att kunna göra det.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner



Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka, utveckla och
intensifiera myndighetens arbete nationellt, regionalt och lokalt i syfte att
bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med
stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt erbjuda service och
stöd till arbetssökande och arbetsgivare och till berörda regioner och
kommuner.

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner

Finansminister Mikael Damberg

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Bonus-malus-systemet ska bidra till att stimulera köp av bilar med låga
utsläpp (bonus) och göra det dyrare att köpa bilar med höga utsläpp (malus).
Skatterna som kommer in på malus ska täcka kostnaderna för bonusarna. För
att stärka miljöstyrningen och se till att systemet fortfarande kan finansiera
sig har regeringen föreslagit att gränserna för när skatter ska tas ut ska
sänkas.

Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa
nytt sänker regeringen momsen på vissa reparationer ytterligare. Sedan
januari 2017 tas en moms på bara 12 procent ut om man reparerar cyklar,
skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Regeringen har nu lämnat ett
förslag om att sänka momsen på dessa varor ytterligare till 6 procent.

Regeringen lämnar förslag om moms till riksdagen

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet av miljöanpassade bilar

Regeringen vill ändra hur förmånsvärdet beräknas på miljöanpassade bilar. I
stället för att beräkna värdet via nypriset på en motsvarande bil utan
miljöteknik så vill regeringen införa tre olika schablonavdrag för elbilar och
vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar. Det förenklar systemet och gör det
mer förutsägbart. Genom att inte inkludera elhybrider och etanoldrivna bilar
gynnas bilar med lägst utsläpp.



Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Finansmarknadsminister Max Elger

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte
AP-fonden, som förvaltar en del av det allmänna pensionskapitalet.
Bedömningen är att det nya målet kommer att leda till en förstärkning av
Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete och en ökad legitimitet för
hållbarhetsfrågor.

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till
Lagrådet

Förslag på ny konsumentköplag

Regeringen har föreslagit en ny konsumentköplag som stärker konsumenters
rättigheter. Förslaget motverkar slit-och-slängsamhället genom att den
omvända bevisbördan, som i praktiken fungerar som en lagstadgad garanti,
kommer att förlängas från sex månader till två år. När företag måste ta mer
ansvar för sina produkter blir det mindre lönsamt att sälja produkter av låg
kvalitet. På så sätt kommer produkter att hålla längre och Sveriges
klimatpåverkan minska.

Förslag på ny konsumentköplag

Civilminister Ida Karkiainen

Upphandlingsmyndigheten ska utveckla stödet om cirkulär och fossilfri
upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg
i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi.
Upphandlingsmyndigheten har en central roll i detta, eftersom de vägleder
kommuner, regioner, företag och andra aktörer i upphandlingar.
Myndighetens stöd är uppskattat och efterfrågan är hög. Regeringen har
därför beslutat om en ambitionshöjning, som syftar till att upphandling ska
bidra till omställningen i ökad utsträckning.

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling



Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Sju nya uppdrag för att öka elektrifiering av transporter

Regeringen tar ytterligare steg och skapar incitament för att påskynda
elektrifieringen av sjöfarten och flyget. Omställningen till eldrivna fordon är
avgörande för att nå klimatmålen. Regeringen har därför beslutat om ett
antal nya uppdrag till myndigheter som handlar om att öka takten i
elektrifieringen av transportsektorn.

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Konsumenternas val kan påverka hur hållbart transporterna sker. Men som
konsument kan det vara svårt att bedöma klimatpåverkan eftersom det
ibland saknas information. Därför har regeringen gett ett uppdrag till
Trafikanalys att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att
göra hållbara leveransval vid e-handel.

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Sverige är ett land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll
i transportsystemet när det gäller resor och transporter. Flyget är också
viktigt då Sverige är ett exportberoende industriland. Flyget, liksom övriga
trafikslag, behöver ställa om. Regeringen vill göra Sverige ledande inom
elflygsutveckling.

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Regeringen genomför investeringar i landets infrastruktur. För att
planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får
Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en
snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan takten i
klimatomställningen öka.

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar



Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringen av industri och transporter är central för
klimatomställningen, samtidigt som det gynnar Sveriges välstånd, bidrar till
utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.
Elektrifieringsstrategin är en samlad strategi för att elsystemet ska kunna
utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering, med
67 konkreta åtgärder de kommande tre åren.

Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna
jobb

Stöd till elektrifiering av tunga transporter

Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd och skapar
förutsättningar för fler jobb. Elektrifiering av relativt korta regionala
vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljö- och
klimatmålen. Genom ett stöd på 550 miljoner kronor ger regeringen
utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt samt stödjer en
snabb och smart utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas.

550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Regeringen snabbar på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
Med Sveriges första havsplaner snabbar regeringen på utbyggnaden av billig
el i form av havsbaserad vindkraft. Fler nya områden ska tillkomma för en
total elproduktion som motsvarar 120 TWh – nästan hela Sveriges årliga
elförbrukning. Det handlar om vindkraft långt ute till havs, som generellt
varken syns eller hörs och som behövs till den gröna industriella
revolutionen.

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad
vindkraft

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och
effektiva miljöprocesser

Processen att etablera vindkraft ska bli enklare och mer förutsägbar.
Kommunerna ska ha fortsatt inflytande och deras vetorätt finns kvar, men
besked om ja eller nej ska komma tidigare i processen. Därefter kan en



tillståndsansökan för vindkraft fortsatt prövas enligt miljöbalken. Vindkraft
är något industrin efterfrågar, då det ger mer billig el snabbt.

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och effektiva
miljöprocesser

Mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Klimatförändringarna sker här och nu, med mer och intensivare extremväder
såsom kraftiga skyfall i Sverige. Sverige ska öka beredskapen så att inte
städer och bostadsområden svämmar över. Regeringen föreslår därför
lagkrav på att varje kommun ska ha en skyfallsplan – en plan för hur vatten-
och avloppsanläggningarna ska hantera mycket regn på kort tid.

Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Viktiga steg för snabbare och enklare tillståndsprocesser

Regeringen effektiviserar tillståndsprocesserna för att underlätta för gröna
investeringar så att Sverige kan leda klimatomställningen och skapa nya
gröna jobb. Ett första viktigt steg av flera är det uppdrag regeringen gett flera
myndigheter att titta på hur en myndighetsgemensam vägledning kan göra
tillståndsprocesserna enklare och mer förutsägbara utan att tumma på
miljökraven.

Första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning

Satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring

Sverige har som första landet i världen infört ett statligt driftsstöd för så
kallad bio-CCS, det vill säga att fånga in, skilja av och lagra koldioxid från
förnybara källor. Beslutet är ett viktigt led i att minska utsläppen och för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Historisk satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring 

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sverige och Finland är först i världen med att ta ansvar för kärnavfallet. Ett
säkert slutförvar ger förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska
jobb. Därför tillåter regeringen nästa steg i prövningsprocessen hos mark-
och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under
Strålsäkerhetsmyndigheten.



Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sveriges första plastplan för fler gröna jobb, mer återvinning och lägre
utsläpp

Sveriges första handlingsplan för plast innehåller ett kraftfullt program med
55 åtgärder för att minska påverkan på klimatet och miljön. Åtgärderna
skapar även fler jobb i återvinningsindustrin. Det här är ett viktigt steg för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram
i klimatomställningen

Nytt globalt avtal om plast efter långt svenskt engagemang

Plasten orsakar klimatutsläpp och nedskräpning i haven och på land. FN:s
medlemsstater har enats om beslutet att förhandla om ett globalt avtal mot
plastföroreningar. Det är den största miljööverenskommelsen sedan
Parisavtalet år 2015 och något Sverige kämpat länge för.

Historiskt beslut vid FN:s miljöförsamling – förhandlingar om globalt avtal
mot plastföroreningar ska inledas

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas samt skärpta regler för
utvinning i alunskiffer

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett
förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på
motsvarande sätt som för uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar
till att skärpa regelverket för utvinning av alunskiffer.

Fortsatt uppdrag till 15 myndigheter att bistå i genomförandet av
regeringens samverkansprogram

Svensk innovationskraft grundas i förmågan att samverka. Att genomföra
den gröna och digitala omställningen är grunden för regeringens
samverkansprogram. Femton myndigheter har i uppdrag att bistå i
genomförandet av samverkansprogrammen.

Innovations- och forskningsråd i London tillsatt



Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet har inrättats vid
Sveriges ambassad i London. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan
mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens
life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och
innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och
forskningskontor i London

Forskning och innovation för hållbart byggande

Vinnova ska genomföra insatser för forskning och innovation för ett
långsiktigt hållbart byggande. I uppdraget ingår att minska sårbarhet och
beroenden av enskilda material samt att främja hållbarhet i bygg- och
anläggningssektorn. Sammantaget ska insatserna minska miljö- och
klimatpåverkan och bidra till genomförandet av den svenska strategin för en
cirkulär ekonomi.

Aktivt arbete på EU-nivå för att driva på den gröna industriella
revolutionen

I februari deltog näringsministern på ett möte med den europeiska
batterialliansen tillsammans med representanter från många andra
medlemsstater, EU-kommissionen, EIT InnoEnergy, Europeiska
Investeringsbanken, samt Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling. Under följande möte i Konkurrenskraftsrådet (KKR) antogs en
inriktning om företagens hållbarhetsrapportering. Detta följdes av en
diskussion om transportsektorns gröna omställning. Både batterialliansen och
KKR är exempel på forum där regeringen arbetar aktivt med den gröna
industriella revolutionen.

Näringsministern till Bryssel för diskussioner om batterier och grön
omställning

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen

Förslaget till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken ger
förutsättningar att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ambitionerna
inom miljö- och klimatområdet och fokus på unga och aktiva jordbrukare



ökar. Förslaget innebär också att administrationen förenklas för både företag
och myndigheter.

En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och
ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som
påverkar deras utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa kommuner har
regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen
per kommun under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda
geografiska och demografiska utmaningar

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Programmet omfattar drygt 2 miljarder kronor och ska bidra till utvecklingen
av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar
förvaltning av Sveriges naturresurser. Nytt är att programmet får en tydligare
klimatprofil och syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringen att
axla sin roll i den gröna omställningen.

2 miljarder kronor i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om
tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att säkerställa rätten till
ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, se till att det inte
är möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område samt att
transparens och tydlighet kring var tillstånd har nekats säkerställs.

Förslag om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Bristen på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft är ett problem för svensk
arbetsmarknad och på sikt för Sveriges konkurrenskraft. För att göra



yrkesprogrammen mer attraktiva föreslås grundläggande behörighet ingå i
alla yrkesprogram. På så vis kan kompetensförsörjningen säkras samtidigt
som det inte innebär några stängda dörrar för framtida studier. 

Gymnasiets yrkesprogram ska bli mer attraktiva

Utbildningsminister Anna Ekström

Ett omställningsstudiestöd som ger flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Människor måste kunna ställa om och kompetensutveckla sig när
arbetsmarknaden förändras, utan att behöva känna oro för hur räkningarna
fortsatt ska betalas. Med regeringens omställningsstudiestöd ges ekonomiska
möjligheter till det. Omställningsstudiestödet kommer göra det möjligt för de
allra flesta att studera i ett år med minst 80 procent av lönen.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Ökad validering inom komvux för stärkt kompetensförsörjning

Att kunna få sina tidigare kunskaper erkända genom intyg eller betyg är ett
effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.
Regeringen har lagt förslag för att öka antalet valideringar i Sverige.
Regeringen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga den som läser på
komvux validering, och sedan ett betyg eller intyg som visar vad denne kan.
En kommun ska även vara skyldig att erbjuda en inledande kartläggning
inför utbildning eller prövning. Så får Sverige snabbare tillgång till den
kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa
börja arbeta snabbare.

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre
kompetensförsörjning

I dag utbildas fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad
som behövs till andra branscher. Nu ändrar regeringen på det, för att bättre
möta näringslivets och välfärdens behov av utbildad personal. Regeringens
föreslag innebär att arbetsmarknadens behov ska ges betydelse för
utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning.



Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra
kompetensförsörjningen

Utrikesminister Ann Linde

Beslut under OSSE-ordförandeskap om de utmaningar som
klimatförändringarna medför

Tack vare Sveriges pådrivande roll som ordförande i Organisationen för
Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) lyckades regeringen få ett
genombrott i frågan om klimatförändringar och i hur OSSE får mandat att
jobba med klimat och säkerhet samt identifiera var klimatförändringar kan
leda till konflikter. Beslut togs i samband med OSSE:s ministerrådsmöte i
Stockholm i december 2022.

Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

Tillsättning av ambassadör för klimat och säkerhet

Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till ökade spänningar och
konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. De
klimatrelaterade säkerhetshoten måste tas på största allvar. Därför tillsätts en
ambassadör för klimat och säkerhet.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om ytterligare stöd till Blue Action Fund

Regeringen har beslutat om ytterligare stöd till Blue Action Fund (BAF) om
30 miljoner kronor. BAF:s verksamhet ska på lång sikt stärka effektivt
marint bevarande, inklusive kustskyddande åtgärder, genom att förstärka
synergierna mellan marint bevarande, livsmedelssäkerhet och
klimatförändringar. Ett integrerat mål är även att stödja hållbart småskaligt
fiske och att arbeta med lokala intressenter.

Beslut om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise

Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise om 50
miljoner kronor. Stödet syftar till att stötta länder i att ta fram ambitiösa
nationella handlingsplaner såkallade NDC:s.



Beslut om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ Desert to
Power

Regeringen har beslutat om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ
Desert to Power om 70 miljoner kronor för att öka tillgången till grön och
hållbar elektricitet från solceller för 250 miljoner människor i Sahelregionen.

Uppdrag till Sida att bidra till ambitionen att fördubbla svensk
klimatfinansiering

Sida har fått i uppdrag av regeringen att bidra till ambitionen att fördubbla
svensk klimatfinansiering. Detta kan uppnås genom dels ökade anslag, dels
ökad integrering av miljö och klimat i Sidas övriga verksamhet.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

För att stärka FN:s förmåga att analysera och hantera klimatrelaterade
säkerhetsrisker i utvecklingsländer ökar Sverige stödet till FN:s
klimatsäkerhetsmekanism med upp till 14,75 miljoner kronor för år 2022.
Verksamheten syftar till att minska risken att klimatförändringarnas effekter,
såsom långvarig torka, återkommande översvämningar och skogsbränder, i
förlängningen leder till ökade spänningar och konflikt i världens mest
klimatutsatta och sårbara länder.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Finansminister Mikael Damberg

Uppdrag till myndigheter att kartlägga omfattningen av felaktiga
utbetalningar

Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska
gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar. Som ett led i regeringen
arbete mot fusk ska därför en rad myndigheter kartlägga felaktiga
utbetalningar och vad de beror på samt rapportera den totala omfattningen
till regeringen.

Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar



Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

En del i regeringens arbete mot fusk är att bilda en ny myndighet,
Utbetalningsmyndigheten, från den 1 januari 2024. Myndigheten ska
förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Den
ska också ta över vissa utbetalningar till exempel sjukpenning, bostadsbidrag
och pensioner. Det ger detta staten nya möjligheter att stoppa fusk och fel.

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

A-kassan är ett skydd för människor vid arbetslöshet. Om det är billigare att
vara med vill fler bli medlemmar och det gör både arbetsmarknaden och
arbetstagare tryggare. Regeringen förbereder därför nya bestämmelser som
ska göra det möjligt att dra av mer för avgiften i deklarationen. Förslaget
innebär att skatten blir i genomsnitt 415 kronor lägre per medlem och år.

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Civilminister Ida Karkiainen

Idéburen välfärd

Regeringen har föreslagit bättre möjligheter att upphandla välfärd från
idéburna organisationer. Kontrakt ska kunna reserveras till dem och de ska
också kunna ingå i ett frivilligt register för att göra kontakterna enklare
mellan organisationerna och den part som upphandlar. Det är ett konkret
exempel på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Överprövningar vid upphandlingar kan ta lång tid i domstolen. Regeringen
har därför lämnat förslag om att processerna ska gå snabbare, men också att
parterna tidigt måste ange alla omständigheter de vill lyfta i målet så att det
blir tydligare. 

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling lämnas till
riksdagen

Återrapportering av stödet om arbetsrättsliga villkor



Arbete som har upphandlats av offentlig sektor ska utföras med skäliga
arbetsvillkor. Därför är det obligatoriskt att ställa sådana krav i vissa
upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd är viktigt för kommuners,
regioners och statliga myndigheters arbete med dessa frågor och därför har
regeringen beslutat att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder de vidtar för
att hjälpa myndigheterna.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

50 miljoner på samhällets digitala omställning

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor på svenskt deltagande i programmet
ett digitalt Europa som syftar till att stärka samhällets digitala omställning.
Detta säkerställer aktörers möjligheter att ta del av satsningar inom
exempelvis molntjänster och AI. En digital omställning kan utveckla
välfärden, påskynda den gröna omställningen, stärka Sveriges säkerhet samt
konkurrens- och innovationsförmåga.

Regeringen satsar 50 miljoner för samhällets digitala omställning

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för
vacciner

Uppdrag till Vinnova att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation
Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut)
samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om
potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation,
utveckling och produktion av vacciner.

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt
eller delvis offentliga vården

Det ska inte vara möjligt att köpa sig förtur i den offentligfinansierade
vården. Regeringen har därför tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram
skarpa förslag för att säkerställa det. Utredningen bidrar med den sista
pusselbiten som behövs för att den som har störst behov av hälso- och



sjukvård ska ges företräde till vården.

Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den
offentligt finansierade vården

Överenskommelse om god och nära vård 2022 – en omställning av hälso-
och sjukvården med primärvården som nav

Svensk sjukvård behöver större kostym. Det behövs fler vårdplatser men
också en mer utbyggd primärvård. Regeringen och SKR har slutit en
överenskommelse som omfattar totalt 6,37 miljarder kronor där pengarna ska
gå till att stötta utvecklingen av den nära vården och skapa goda
förutsättningar för vårdens medarbetare.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Väntetiderna till hälso- och sjukvården måste kortas och fler patienter ska få
vård inom rimlig tid. Regeringen och SKR har därför slutit en
överenskommelse som omfattar nära tre miljarder kronor där pengarna ska
gå till att kortare väntetider och köer i hälso- och sjukvården.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Det pågår just nu en reformering av primärvården där syftet är att göra
vården mer tillgänglig, patientnära och att öka kontinuiteten. Regeringen har
beslutat om den andra propositionen i primärvårdsreformen: Ökad
kontinuitet och effektivitet i vården. Genom förslagen kommer det bli
enklare att lista sig på en vårdcentral. Där ska patienten också få välja och få
tillgång till en egen, fast läkare.

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Tryggheten och säkerheten för placerade barn behöver öka. Regeringen vill
därför genomföra ändringar i socialtjänstlagen och lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) som stärker principen om barnets



bästa och säkerställer trygghet och stabilitet för placerade barn. Bland annat
föreslås att socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare och
föräldrar ska lämna drogtest. Det föreslås också att socialnämnden ska bli
skyldig att följa upp barn efter avslutad vård enligt LVU.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat 

Proposition om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen föreslås med krav
på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det
inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska
tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad
omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Det föreslås också
bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln
undersköterska.

Regeringen vill införa krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer
som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för
barn

Regeringen föreslår nya bestämmelser som innebär att rätten till personlig
assistans stärks. Förslagen beräknas leda till att 1 800 fler får rätt till
personlig assistans och att fler också får rätt till kommunal personlig
assistans. Förslagen innehåller också ett nytt sätt att beakta det så kallade
föräldraansvaret vilket innebär stärkt rättssäkerhet och utökad personlig
assistans för barn. Förslagen innebär höjd livskvalitet och en bättre vardag
för personer med behov av personlig assistans och deras anhöriga.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Ett bättre premiepensionssystem

Premiepensionen reformeras och blir bättre och tryggare. Staten tar tillbaka
kontrollen genom att lämna ett fondtorg med fri anslutning och istället ha ett
fondtorg där fonder upphandlas. Så kan oseriösa aktörer stängas ute,
kvaliteten förstärkas och prisnivån hållas nere, samtidigt som valfriheten
upprätthålls.



Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

En översyn av arbetsskadeförsäkringen

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens
regelverk för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion
och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada.

Regeringen tillsätter utredning av arbetsskadeförsäkringen

Nytt mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska fortsatt arbeta för en sjukförsäkring som ger
ekonomisk trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta.
Försäkringskassan ska också fortsätta arbetet med att motverka felaktiga
utbetalningar, bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen i Försäkringskassans regleringsbrev

En förstärkt spelreglering

Nästa steg tas för att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden
genom stärkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. För att
stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden föreslås bland annat ett krav
på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och
ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar
med att kontrollera A1-intyg. Uppdraget handlar om att säkerställa att
socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till
snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att
enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Garantitillägg i bostadstillägget

Alldeles för många pensionärer har låg pension. Trots att de slitit hela livet är
många beroende av grundskyddet. Därför ska ett garantitillägg införas som



stärker ekonomin för pensionärer med låga inkomster. En dryg miljon
pensionärer får i genomsnitt 750 kronor mer i plånboken per månad.

Förslag om garantitillägg på remiss 

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Stärkt arbete med trygghet och studiero i skolan

Bristande studiero och otrygghet i skolan gör att elever hamnar på glid och
inte lär sig det de ska. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.
Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att
ingripa fysisk för att avvärja våld, kränkningar eller andra
ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om
avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. En
huvudregel om mobilförbud på lektionstid införs.

Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

Tydligare regler för resursskolor

Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver,
men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever
behöver en anpassad undervisning och lärmiljö för att lyckas i skolan, och
regeringen har därför lagt förslag som ska utveckla och förtydliga
förutsättningarna för resursskolor.

Tydligare regler för resursskolor

Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

När det gäller att anordna utbildning har kommunala skolor ett större
lagstadgat ansvar än friskolor. Regeringen föreslår därför en mer rättvis
resursfördelning som bättre speglar kostnaderna för ansvarsfördelningen.
Bestämmelser om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och reglerna för
resursfördelning förtydligas.

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Ett mer rättvist skolval

Regeringen vill se ett mer transparent och rättvist skolval som ger fler barn



och föräldrar möjlighet att välja skola. Därför föreslås kösystemet slopas och
istället ska tydliga, skollagsreglerade urvalsgrunder för förskoleklass,
grundsola och grundsärskola införas. Skolinspektionen ska vid prövning av
ansökningar vid nyetableringar av fristående skolor särskilt beakta elevers
rätt till en likvärdig utbildning. Kommuner ska vara skyldiga att yttra sig över
ansökningar om godkännande.

Regeringen föreslår ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning – inte religiös påverkan.
För att lättare kunna stoppa odemokratiska och olämpliga aktörer går
regeringen nu fram med hårdare krav på för att driva konfessionell skola.
Elever ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i konfessionella
inslag eller inte.

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, till exempel
familjedaghem. Regeringen har lämnat förslag på åtgärder som ska stärka
kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg, bland annat att en enskild
huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras
att utöva verksamheten.

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför
är skolans arbete med elevhälsa viktigt. Av den anledningen går regeringen
fram med förslag som ska stärka elevhälsan så att fler kan få stöd tidigare.
Samarbetet med socialtjänsten ska stärkas för att tidigt fånga upp unga på
glid.

Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Utbildningsminister Anna Ekström



Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Samhället behöver skärpa kontrollen av vuxenutbildningens kvalitet. Den
löpande tillsynen inom sfi och annan vuxenutbildning har tidigare skett på
huvudmannanivå men nu har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att
löpande granska verksamheter på skolnivå, också när utbildningen bedrivs
av en upphandlad entreprenör.

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva
oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN.
Därför slopas fribeloppet för samtliga studerande med studiemedel även
under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en
studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för
akademiker att läsa in en lärarexamen

För att svenska elevers kunskapsresultat ska fortsätta uppåt måste alla elever
få undervisning av hög kvalitet. Då krävs fler utbildade lärare i klassrummen.
För att göra det enklare för personer med en akademisk examen att ställa om
till läraryrket har regeringen infört en försöksverksamhet med en ny kortare
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att
läsa in en lärarexamen

Utrikesminister Ann Linde

Demokratisatsning och fackligt engagemang

Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt måste
uppmärksammas mer. Arbetstagare trakasseras, mister sina jobb och till och
med dödas för sitt fackliga engagemang. Regeringen kommer att arbeta mer
med dessa frågor bland annat inom Global Deal.

Utrikesdeklarationen



Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och öka
vaccinationsgraden internationellt

Sverige har under coronapandemin donerat ca tio miljoner doser. Inkluderat i
de 10 miljoner doserna har Sverige donerat en miljon vaccindoser och
sprutor bilateralt till Rwanda.

Regeringen donerar ytterligare en halv miljon doser vaccin mot covid-19 till
låg- och medelinkomstländer

Sverige säkrar en miljon doser covid-vaccin till Rwanda

Aktiviteter inom arbetet för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och
öka vaccinationsgraden internationellt

Internationella vaccininstitutet (IVI) är en internationell organisation med
syfte är att upptäcka, utveckla och leverera säkra, effektiva och prisvärda
vacciner för global folkhälsa så att utvecklingsländer ska slippa lida av
smittsamma sjukdomar. Verksamheten sker i samarbete med flera svenska
forskningscentra. Ett europakontor i Stockholm ger nya möjligheter till
samarbete med svensk forskning och svenska företag inom life science. Inom
ramen för biståndsanslaget finns 50 miljoner kronor reserverade per år 2022–
2026 som stöd till det nya europakontorets verksamhet.

Sverige undertecknar avtal med det Internationella vaccininstitutet



Arbetet med att stärka EU:s
energisäkerhet behöver
intensifieras
Publicerad 06 mars 2022

Regeringen anser att det behövs konkreta förändringar i
den europeiska energiförsörjningen. EU:s
medlemsstater behöver minska sitt beroende av energi
från Ryssland. Det sa EU-minister Hans Dahlgren och
energi- och digitaliseringsminister Khashayar
Farmanbar vid en pressbriefing.
Med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget höll EU-minister
Hans Dahlgren och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
på söndagen en pressbriefing om energisäkerhetsläget i EU.

– Det säkerhetspolitiska läget visar tydligt att vi behöver en säkrare och mer
hållbar europeisk energiförsörjning. Det är hög tid att intensifiera
ansträngningarna att stärka EU:s energisäkerhet, säger EU-minister Hans
Dahlgren.

Den svenska regeringens linje är att EU inte ska vara beroende av ett fåtal
externa leverantörer för att klara sin energiförsörjning. På längre sikt bör EU
i hög utsträckning försörja sig själv med energi.

Sverige har redan idag ett lågt importberoende av kärnbränsle, olja och gas
från Ryssland. Samtidigt har dock stora delar av Europa ett stort beroende av
rysk energiimport. Konsekvenserna av detta beroende märks nu på
energimarknaderna, konsekvenser som också är kännbara i Sverige i form av
stigande energipriser.

– Regeringen vill att det sker två konkreta förändringar i den europeiska
energiförsörjningen. För det första behöver EU bryta sitt beroende av rysk
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gas. För det andra behöver EU:s medlemsstater sluta importera kärnbränsle
från Ryssland. Jag tror att det finns en bred enighet i EU om att det inte är
hållbart att vara beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. I detta läge
är det viktigare än någonsin att utöka vår egen produktion av förnybar energi
för att påskynda omställningen och bryta beroendet av importerade
energislag, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Omkring två procent av den totala svenska energitillförseln utgörs av
naturgas, varav uppskattningsvis hälften bedöms komma från Ryssland. Men
flera EU-länder är beroende av rysk gas för att klara energiförsörjningen.

– Det är ohållbart ur både ett säkerhets- och klimatperspektiv. Men skiftet
från den ryska gasen sker inte över en natt, och hela EU kommer att behöva
hjälpas åt i det här arbetet, säger energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar.

På pressbriefingen presenterade EU-minister Hans Dahlgren även ett tredje
initiativ.

– Klimatomställningen måste snabbas på. Vi behöver ersätta beroendet av
fossila bränslen, inte bara rysk gas, och ersätta dem med fossilfria alternativ.
Ett EU som försörjer sig självt med energi vore en mycket viktig reform,
både energipolitiskt och säkerhetspolitiskt. Vi behöver göra detta både för
klimatet och för säkerheten, säger EU-minister Hans Dahlgren.



Hans Dahlgren: ”Nu behövs
skarpare sanktioner och ännu
större stöd”
Publicerad 01 mars 2022

EU-minister Hans Dahlgren redogjorde idag för sex
områden där Sverige driver på för att EU ska fatta
ytterligare beslut med anledning av Rysslands invasion
av Ukraina. Det rör bland annat flera och skärpta
sanktioner mot den ryska ledningen och om utökade
stödinsatser direkt till Ukraina.
Regeringen arbetar intensivt för att EU gemensamt ska vidta nya åtgärder
med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Under en pressträff
tisdagen den 1 mars presenterade EU-minister Hans Dahlgren sex punkter
där Sverige vill att EU fattar gemensamma beslut snabbt.

– Det är ett extraordinärt läge i Europa nu och det kräver extraordinära
åtgärder. Hittills har EU bemött Rysslands aggression med ett kraftfullt och
enigt agerande. Det har satts in historiskt omfattande sanktioner och det
levereras nu stora stödinsatser till Ukraina, både ekonomiskt och med militär
materiel. Men det behövs ännu mera, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Följande sex punkter driver Sverige nu i EU:

1.     Sanktioner som hårdare och bredare slår mot det ryska toppskiktet. Det
handlar till exempel om att sanktioner ska riktas mot ännu fler oligarker som
håller Putins regim om ryggen, samt fler personer som har kopplingar till den
så kallade Wagnergruppen, en organisation för legosoldater som begår
övergrepp i en rad konflikter runt om i världen.

2.     Försäljning av EU-pass till ryska medborgare måste upphöra. Dessa så
kallade gyllene pass innebär att bland annat ryska oligarker kan köpa sig
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medborgarskap, och tillträde till EU från vissa medlemsstater.

3.     En EU-gemensam hållning att alla elitidrottare från den Ryska
Federationen ska utestängas från allt internationellt utbyte.

4.     Långsiktigt stöd till Ukraina för att stärka landet på sikt. Regeringen vill
därför att EU omprioriterar de medel som redan finns i EU:s budget för att
öka stödet till Ukraina.

5.     Isolera Ryssland än mer genom att begränsa landets deltagande i
internationella organisationer, exempelvis som gjorts av Europarådet. EU bör
nu gå vidare och se över vad som kan göras för att ytterligare isolera
Ryssland inom internationella organisationer. En liknande inventering
kommer också att göras i Sverige.

6.     Påbörja utredningar av de mycket allvarliga rapporter om omfattande
folkrättsbrott som nu kommer från Ukraina. Regeringen kommer att ta
initiativ till att skapa en internationell mekanism som kan samla in fakta och
utreda misstankar om brott, så att de ansvariga kan ställas till svars.

EU-minister Hans Dahlgren redogjorde under pressträffen för EU:s betydelse
som Sveriges utan jämförelse viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska
samarbete. Omfattningen på sanktionerna som hittills beslutats i både
Sverige och i EU är historiska.

– Det hänsynslösa anfallskrig som Ryssland nu genomför mot Ukraina är ett
nytt mörkt kapitel i Europas historia. Men angreppet mot Ukraina har tydligt
visat vilken enighet som finns bland EU:s alla 27 medlemsländer, mot den
ryska aggressionen och för solidaritet med det ukrainska folket. Nu är det
dags för ännu skarpare sanktioner, och ännu större stöd, sa EU-minister Hans
Dahlgren under pressträffen.



Rättsstatsprincipen, stärkt
beredskap och EU:s framtid på
EU-möte
Publicerad 23 februari 2022

Utvecklingen av Polens rättssystem, hur EU kan
förbättra sin krisberedskap och motståndskraft samt
konferensen om Europas framtid stod i fokus vid
allmänna rådets möte den 22 februari. EU-minister
Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Rättsstatsprinciperna i Polen

Ministrarna hade för femte gången en utfrågning av Polen inom ramen för
artikel 7-förfarandet och efterlevnaden av rättsstatens principer i landet.
Målet med utfrågningen var att ge ministrarna en uppdatering av situationen
och den utveckling som har skett sedan den senaste utfrågningen i juni 2021.

Stärkt beredskap vid framtida kriser

En diskussion hölls mellan ministrarna om hur EU kan förbättra sin
beredskap, insatskapacitet och motståndskraft vid framtida kriser. Syftet var
att ge arbetsområdena 1) beredskap, 2) insatskapacitet och 3)
återhämtningsförmåga för framtida kriser en politisk vägledning.

Konferensen om Europas framtid

Vid mötet informerade det franska ordförandeskapet om arbetet med
konferensen och dess slutrapport och avslut.
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Rättsstatsprincipen, Stärkt
beredskap och EU:s framtid på
EU-möte
Publicerad 21 februari 2022

Utvecklingen av Polens rättssystem, hur EU kan
förbättra sin krisberedskap och resiliens samt
konferensen om Europas framtid står i fokus vid
allmänna rådets möte den 22 februari. EU-minister
Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Rättsstatsprincipen i Polen

Ministrarna ska ha en utfrågning av Polen inom ramen för artikel 7-
förfarandet och brister i efterlevnad av rättsstatsprinciperna. Regeringen ser
med oro på utvecklingen i Polen och välkomnar utfrågningen. Reformer
behövs framför allt inom det polska rättssystemet. Det är viktigt att Polen
respekterar EU-domstolens domar. EU:s grundläggande värderingar är inte
förhandlingsbara.

Stärkt beredskap vid framtida kriser

En riktlinjedebatt ska hållas mellan ministrarna om hur EU kan förbättra sin
beredskap, insatskapacitet och motståndskraft vid framtida kriser.
Gränsöverskridande kriser i EU kräver utökat samarbete och samordning
mellan EU-länder och det är viktigt att fortsätta lära av de kriser som vi
genomlevt under senare tid, såsom exempelvis coronapandemin och
migrationskrisen. Många initiativ har tagits på EU-nivå om civilskydd och
motståndskraft och det är viktigt att dessa nu genomförs på medlemsstats-
och EU-nivå. Regeringen anser också att det är prioriterat att utveckla rådets
krishanteringsverktyg, IPCR.
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Konferensen om Europas framtid

Vid mötet förväntas det franska ordförandeskapet informera om arbetet med
konferensens slutrapport och avslut. Regeringen anser att konferensen bör
avslutas som planerat den 9 maj och att efterarbetet bör ske inom ramen för
institutionernas mandat. Det är viktigt att slutrapporten enbart noterar och
presenterar medborgarpanelernas förslag i sin helhet och att alla förslag ges
ett lika värde för att undvika en institutionell dragkamp om politiska
prioriteringar.



Prioriterade politikområden i
regeringens EU-deklaration
Publicerad 26 januari 2022

Onsdagen den 26 januari presenterade EU-minister
Hans Dahlgren regeringens EU-deklaration för 2022.
EU-deklarationen redogör för hur arbetet med
regeringens prioriteringar ska bedrivas i EU.
Deklarationen följdes av en EU-politisk debatt i
riksdagen.
I årets EU-deklaration lyfte EU-ministern fram regeringens tre prioriteringar
och hur arbetet med dem sker på EU-nivå.

EU-deklarationen 2022

Sverige kan bättre: Regeringens politiska prioriteringar

Regeringens första prioritering är att Sverige ska bryta segregationen och
tränga tillbaka våldet och kriminaliteten.
— Genom den Europeiska unionen har Sverige möjlighet att med betydligt
större kraft bekämpa de kriminella gängen. Under året som gått har
samarbeten mellan polismyndigheter runt om i Europa gång på gång
levererat konkreta resultat i kampen mot brottsligheten, sa EU-ministern.

Den andra prioriteringen är att Sverige ska driva på klimatomställningen och
skapa jobb i hela landet.
— Vi måste stoppa klimatkrisen. Och EU ska visa vägen med en ambitiös
klimatpolitik. Runt om i Europa uppmärksammas nu vad som sker i Sverige.
Den gröna nyindustrialiseringen, med koldioxidfri stålframställning och
storskalig batteriproduktion, visar vägen mot ett hållbart samhälle, sa EU-
ministern.

Regeringens tredje prioritering är att Sverige ska ta tillbaka kontrollen över
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välfärden och säkerställa att alla som jobbar har trygga försäkringar och
pensioner.
— Pandemin är det största hotet mot vår välfärd på mycket länge. Men mitt i
denna hälsokris finns det skäl att uppmärksamma den framgång som EU-
ländernas gemensamma upphandling av vaccin mot covid-19 är. Den har
bidragit till en exempellöst snabb utveckling av säkra och effektiva vacciner,
som har räddat många liv, betonade EU-ministern

Att slå vakt om EU:s grundläggande värderingar är också en angelägen fråga
för EU-ministern och regeringen:

— Samarbetet i vår union bygger på att alla medlemsstater utfäst sig att
respektera våra grundläggande värderingar. Därför är det mycket allvarligt
när respekten för dessa värderingar sviktar, i flera medlemsstater.
Regeringen kommer att driva på för att EU-kommissionen fortsätter att ta
initiativ för att bryta utvecklingen.

EU-ministern berörde även säkerhetsläget i EU:s närområde och betonade
det faktum att EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska
arena:

— Den senaste tidens oacceptabla ryska krav och ultimatum har mötts med
europeisk och transatlantisk enighet och principfasthet. Här ingår beredskap
till omfattande och kännbara sanktioner, om Ryssland skulle skärpa
situationen ytterligare. Sådana sanktioner är som mest effektiva om de
genomförs gemensamt, på EU-nivå.

Det är nu är mindre än ett år till Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s
ministerråd, och förberedelserna inför ordförandeskapet lyftes särskilt av
EU-minister Hans Dahlgren:

— Ordförandeskapet är ett viktigt åtagande, som handlar om att driva rådets
dagordning framåt och bidra till att unionen kan fatta beslut som är till gagn
för medborgarna i Europa.



Övergripande inriktning för
Sveriges ordförandeskap i EU:s
ministerråd 2023
Publicerad 15 december 2021 Uppdaterad 24 januari 2022

På allmänna rådets möte den 14 december godkände
EU-ministrarna den övergripande inriktningen för
Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i
rådet – det så kallade 18-månadersprogrammet.
Ordförandetrion tar över vid årsskiftet och Sverige
kommer att leda arbetet i rådet mellan den 1 januari och
30 juni 2023.
– Jag ser fram emot ett nära samarbete med Frankrike och Tjeckien som är
ordförande under 2022. Det är så vi lägger grunden för ett framgångsrikt
svenskt ordförandeskap våren 2023, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Ordförandeskapen, som roterar var sjätte månad, ska arbeta i hela unionens
intresse och har att hantera de frågor som är aktuella i rådet just då. Det
gemensamma 18-månadersprogrammet ska bidra till kontinuitet i rådets
arbete och underlätta för länderna i trion att kunna stötta och biträda
varandra. Programmet är ett inriktningsdokument som innehåller de frågor
som kommer att hanteras i rådet av den inkommande trion. Strukturen följer
de fyra huvudprioriteringarna i den strategiska dagordningen som antogs av
Europeiska rådet 2019 och som ska vägleda institutionernas arbete under
den innevarande lagstiftningsperioden som sträcker sig till 2024.

Ett år till Sveriges ordförandeskap

– Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i ministerrådet. Den
viktigaste uppgiften är att driva EU:s dagordning framåt och att leverera
beslut som är till nytta för EU:s medborgare, säger EU-minister Hans
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Dahlgren.

Sverige ska leda förhandlingarna på ett professionellt, effektivt och opartiskt
sätt i EU:s gemensamma intresse.

– Det är viktigt hur ett ordförandeskap leder förhandlingarna. Alla ska få
komma till tals och vi ska lyssna lika mycket på alla medlemsländer, säger
EU-minister Hans Dahlgren.

Det finns också ett visst utrymme att sätta en nationell prägel på agendan, till
exempel genom de prioriteringar och det sexmånadersprogram som varje
ordförandeland tar fram. Dessa kommer att presenteras strax före att det
svenska ordförandeskapet inleds.



Rättsstatens principer och
förbindelser med Storbritannien
och västra Balkan på EU-möte
Publicerad 22 november 2021

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel
23 november ska de bland annat ta upp rättsstatens
principer, EU:s motståndskraft vid kris, EU:s relation
med Storbritannien och EU:s utvidgningsprocess på
västra Balkan.

Den årliga rättsstatsdialogen

Ministrarna kommer ha den årliga så kallade rättstatsdialogen och
landsspecifika diskussioner med Kroatien, Italien, Cypern, Lettland och
Litauen.

EU-kommissionens rapport visar tydligt att det finns problem på
rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsländer.

Regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen och anser att dialogen
liksom utbyte av erfarenheter om utvecklingen i samtliga medlemsländer är
viktigt för att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU. På mötet
avser regeringen främst lyfta vikten av ett oberoende domstolsväsende, fria
medier och skydd för journalister.

EU:s utvidgning
Rådet kommer att diskutera frågor inom utvidgningen samt stabiliserings-
och associeringsprocessen. I diskussionen förväntas ministrarna bland annat
uppmärksamma frågan om start för anslutningsförhandlingar för
Nordmakedonien och Albanien.
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Regeringen anser att en nära relation med länderna på Västra Balkan är
viktig för EU:s säkerhet och ekonomi och att EU-medlemskap på sikt är en
drivkraft för Västra Balkanländernas centrala reformarbete. 

Regeringen anser att Bulgariens blockering av Nordmakedoniens
förhandlingsstart inte är acceptabel och betonar vikten av att EU agerar
samstämmigt, strategiskt och trovärdigt.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer få en lägesuppdatering och utvecklingen i dialogen med
Storbritannien om t genomförandet av utträdesavtalet med fokus på
Nordirlandsprotokollet.

I juli efterfrågade den brittiska regeringen en omförhandling av protokollet
varpå EU-kommissionen la fram ett förslag om mer flexibla lösningar på
genomförandet av protokollet.

EU:s beredskap, insatskapacitet och motståndskraft
mot framtida kriser

Ministrarna förväntas anta rådslutsatser som det slovenska ordförandeskapet
lagt fram. De handlar bland annat om hur EU:s inre marknad ska kunna bli
mer motståndskraftig vid kriser och hur den så kallade integrerade politiska
krishanteringen, IPCR, kan stärkas samt om EU:s civilskyddsmekanism.

Regeringen understryker vikten av den inre marknadens motståndskraft och
krishanteringsmekanismens roll för densamma.   

EU-kommissionens arbetsprogram för 2022

På mötet kommer EU-kommissionen presentera sitt arbetsprogram för 2022.
Det innehåller bland annat 42 nya initiativ och arbete med 76 prioriterade
pågående förslag.

Regeringen välkomnar programmet. Det ligger i linje med inriktningen från
den strategiska agendan och regeringens prioriteringar inför
lagstiftningsperioden 2019–2024.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.



Ministerdebatt om rättsstatens
principer i EU
Publicerad 20 oktober 2021

Situationen i EU för rättsstatens principer och
konferensen om Europas framtid var två huvudfrågor
när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes 19
oktober. På mötet förbereddes också EU-toppmötet
senare i veckan. EU-minister Hans Dahlgren företrädde
Sverige.

Rättsstatens principer

Ministrarna hade den årliga så kallade rättsstatsdialogen enligt en
överenskommelse från 2014.

Den utgick från EU-kommissionens andra årliga rapport om situationen på
rättsstatsområdet inom EU som publicerades den 20 juli 2021. Där granskas
fyra områden; de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption,
situationen för press och media samt kontroll och balans i det institutionella
systemet.

Konferensen om Europas framtid

Det slovenska ordförandeskapet rapporterade om förberedelserna inför
konferensen den 22–23 oktober med tonvikt på Europaparlamentets
plenarförsamling den 23 oktober inklusive konferensens arbetsgrupper som
dagen innan förbereder plenarförsamlingen.

Förberedelse för Europeiska rådet, ER

Ministrarna diskuterade utkastet till slutsatser för ER som tar upp den
epidemiologiska situationen, vaccinering och fortsatta samordningsinsatser
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inom EU för att återställa fri rörlighet och internationell solidaritet
beträffande vaccindelning.

Även frågan om de stigande energipriserna var föremål för diskussion och
kommer behandlas i samband med ER.

Utrymme ges också till EU:s digitala agenda och kommande toppmöten om
EU:s östliga partnerskap och klimatmötet COP26 i Glasgow i november.



Konferensen om Europas framtid
och Demokratin 100 år
Publicerad 15 oktober 2021

Konferensen om Europas framtid är en prioriterad fråga
för EU-minister Hans Dahlgren. Konferensen
sammanfaller även med det nationella firandet av att
den allmänna och lika rösträtten firar 100 år. Kommittén
Demokratin 100 år har tagit fram en demokratistuga
som turnerar landet runt under 2021. Tanken är att
medborgare ska kunna komma till stugan och föra
samtal kring demokrati idag och imorgon.
För tillföra ett EU-perspektiv och introducera medborgarna för möjligheten
att delta i konferensen har EU-ministern gästat stugan på ett antal platser
runt om i landet. På orden har ministern bland annat berättat om sin syn på
EU och demokrati, men även haft dialoger med bland annat gymnasieelever,
studenter, lokala aktörer och politiker.

-Inom ramen för konferensen är deltagande i samband med
demokratistugans besök ett värdefullt tillfälle att föra en dialog med
medborgarna om aktuella EU-frågor, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Hittills har EU-minister Hans Dahlgren besökt:

Norrbottens län, Luleå/Haparanda den 31 augusti–1 september
Västernorrlands län, Härnösand/Örnsköldsvik den 10–11 september
Gävleborgs län, Gävle den 15 september
Örebro län, Örebro den 24 september

Följande besök är planerade:

Skåne län, Malmö den 26 oktober
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Se vilka fler län som planeras för Demokratistugan under 2021 .

 



EU:s framtid och EU-
kommissionens linjetal på
ministermöte i Bryssel
Publicerad 22 september 2021

När medlemsländernas EU-ministrar träffades den 21
september i Bryssel i rådet för allmänna frågor tog de
bland annat upp rättsstatens principer, förbindelserna
mellan EU och Storbritannien och dagordningen för det
kommande EU-toppmötet. Hans Dahlgren företrädde
Sverige på mötet.

EU-kommissionens linjetal

På mötet diskuterade ministrarna bland annat innehållet i talet om tillståndet
i Unionen som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll
förra veckan.

-        Sverige välkomnar att EU-kommissionen är så tydlig om rättsstatens
principer och med kopplingen mellan att principerna efterlevs och tillgången
till medel från EU:s budget, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Det är också en prioritering för regeringen att EU-kommissionen kommer
med fler förslag i syfte att motverka den organiserade brottsligheten och
dessa nätverks tillgång till vapen och sprängämnen i Europa.

EU:s coronasamordning

Ministrarna tog också upp EU:s Covid19-samordning och pandemihantering
med bland annat fokus på resande och vaccin.  

Relationen mellan EU och Storbritannien
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Ministrarna fick en lägesuppdatering om relationen mellan EU och
Storbritannien. Samtalet handlade om det så kallade Nordirlandsprotokollet
som är en del av utträdesavtalet. I juli avvisade EU-kommissionen
Storbritanniens förfrågan om omförhandling av protokollet. På mötet
bekräftade ministrarna att de håller fast vid att en omförhandling inte är
aktuell.

Framsynsrapporten för EU

EU-kommissionen presenterade för andra året i rad en strategisk
framsynsrapport som syftar till att förstärka EU:s långsiktiga kapacitet och
handlingsfrihet. Perspektivet för rapporten sträcker sig till år 2050.
Rapporten tar utgångspunkt i fyra globala ”megatrender”:
klimatförändringar, digital omställning, hot mot demokratin samt
förändringar i världsordningen och i demografin. Rapporten identifierar
också ett tiotal strategiska områden för politiska åtgärder, bland annat
motståndskraftiga hälso- och sjukvårds- och livsmedelssystem, hållbar
energiomställning, digitaliseringsfrågor och AI, hållbara finanser,
talangattraktion och en förbättring av EU:s säkerhets- och försvarskapacitet.

Konferensen om Europas framtid

Ministrarna fick också en lägesrapport om förberedelserna inför konferensen
den 22–23 oktober. Slutsatserna från de europeiska medborgarpanelerna
under hösten med 800 slumpvis utvalda personer från hela EU är tänkta att
utgöra ett underlag för diskussionen mellan beslutsfattare, civilsamhället,
arbetsmarknadsparter och medborgarna vid konferensen. Särskilda
arbetsgrupper med representanter från EU:s institutioner, de nationella
parlamenten och European Youth Forum har fått i uppdrag att förbereda
diskussionerna.

 



Pandemin och konferensen om
Europas framtid på allmänna rådet
Publicerad 17 september 2021

När medlemsländernas ministrar för EU-frågor möts i
Bryssel den 21 september är EU:s coronasamordning
på dagordningen. Det kommande EU-toppmötet den
21–22 oktober samt förbindelserna mellan EU och
Storbritannien ska också diskuteras liksom konferensen
om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren
företräder Sverige på allmänna rådet i Bryssel.

Förberedelser för EU-toppmötet i oktober

Ministrarna kommer att diskutera dagordningen inför EU-toppmötet den 21–
22 oktober. De frågor som förväntas komma upp då är covid-19, digitala
frågor och förberedelser av höstens toppmöten mellan EU och den asiatiska
samarbetsorganisationen ASEM samt toppmötet inom EU:s östliga
partnerskap.

EU:s coronasamordning

EU:s Covid19-samordning och pandemihantering förväntas diskuteras vid
allmänna rådets möte.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering om relationen mellan EU och
Storbritannien. Fokus för samtalet väntas vara det så kallade
Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet. I juli efterfrågade
Storbritannien en omförhandling av protokollet som EU-kommissionen
hittills avvisat.
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Framsynsrapporten

EU-kommissionen kommer för andra året att presentera en strategisk
framsynsrapport som ska utgöra en förstärkning av och stöd till EU:s
långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet. Tidsperspektivet för rapporten är
fram till 2050. Rapporten tar utgångspunkt i fyra globala ”megatrender” som
påverkar EU:s kapacitet såsom klimatförändringar, digital omställning, hot
mot demokratin samt förändringar i världsordningen och i demografin. Ett
tiotal strategiska områden för politiska åtgärder har identifierats, bland annat
motståndskraftiga hälso- och sjukvårds- och livsmedelssystem, hållbar
energiomställning, digitaliseringsfrågor och AI, hållbara finanser,
talangattraktion och en förbättring av EU:s säkerhets- och försvarskapacitet.

Konferensen om Europas framtid

Det slovenska ordförandeskapet väntas ge en lägesrapport om
förberedelserna inför konferensen den 22–23 oktober. Slutsatserna från de
europeiska medborgarpanelerna under hösten, med 800 slumpvalda personer
från hela EU, är tänkt som ett underlag för diskussionen mellan
beslutsfattare, civilsamhället, arbetsmarknadsparter och medborgarna vid
konferensen. Särskilda arbetsgrupper med representanter från EU:s
institutioner, de nationella parlamenten och European Youth Forum har fått
uppdrag att förbereda diskussionerna.

 



Minimilöner diskuterades under
franskt ministerbesök
Publicerad 25 augusti 2021

Under måndagen träffade EU-minister Hans Dahlgren
och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den franska
arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne och EU-
ministern Clément Beaune. Syftet med mötet var att
samtala om olika aktuella frågor med fokus på
diskussionen i EU kring minimilöner.
EU-kommissionen presenterade i oktober 2020 ett förslag till ramverk om
tillräckliga minimilöner i EU. Den svenska regeringen har i nära dialog med
arbetsmarknadens parter arbetat för att EU-kommissionens förslag om
minimilöner inte ska vara rättsligt bindande.

Under tisdagens möte med Frankrikes arbetsmarknadsminister och EU-
minister diskuterades bland annat minimilöner inför att Frankrike tar över
ordförandeskapet i EU i januari 2022.

- Jag är starkt kritisk till att EU vill lägga sig i den svenska lönebildningen.
För Sveriges del handlar det om att det måste vara tydligt att här är det
arbetsmarknadens parter som hanterar lönebildningen. Flera
forskningsresultat har visat på att vår lönebildning har tjänat de svenska
löntagarna väl i flera decennier och det kan vi inte riskera, säger
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under mötet diskuterades även det gemensamma arbetet inför Frankrikes
och Sveriges kommande ordförandeskap i EU, det så kallade trio-
programmet. Andra viktiga frågor under mötet var klimatet och
efterlevnaden av rättsstatens principer bland EU:s medlemsländer, inklusive
mänskliga rättigheter för hbtqi-personer.

- Frankrike är en stark röst i EU, som också står nära Sverige i många frågor
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– inte minst när det gäller hur viktigt det är att alla EU:s medlemsstater
respekterar rättsstatens principer. Jag ser framemot ett fortsatt samarbete
kring detta, och andra frågor, inför våra kommande ordförandeskap, säger
EU-minister Hans Dahlgren.

Även ”job training”, inklusive partsöverenskommelsen, och offentligt stöd
till arbetslösa diskuterades under mötet.



Hans Dahlgren: EU visar vägen i
klimatarbetet
Publicerad 15 juli 2021 Uppdaterad 15 juli 2021

Igår presenterade EU-kommissionen EU:s nya
klimatpaket, det så kallade Fit for 55. Paketet innehåller
kommissionens lagförslag på hur EU till 2030 ska
minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990
års nivåer. EU-minister Hans Dahlgren välkomnar att
det nu kan tas ett stort och viktigt steg framåt i EU:s
klimatarbete.
EU:s klimatpaket, Fit for 55, presenterades på onsdagen av EU-
kommissionen. Det innehåller bland annat förslag om skärpta utsläppsmål
inom energi- och transportsektorer och ett utvidgat system för handel med
utsläppsrätter. Det ska bidra till att EU når det nya klimatmålet för 2030 om
att minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990 års nivåer.

– Klimatfrågan är akut och det är därför ett viktigt förslag som
kommissionen kommit med idag. EU går nu från mål till handling, och kan
samtidigt visa resten av världen vad som kan göras, för här går EU före,
säger EU-minister Hans Dahlgren.

Klimatpaketet innehåller också ett tydligare energiskattesystem och förslag
om en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (s.k. koldioxidtullar) för
att sätta ett mer rättvisande pris på utsläpp av växthusgaser. Det innebär
också skärpta krav på koldioxidutsläpp från sjöfart, luftfart och bilar.

– Detta är ett första viktigt steg mot målet att EU ska vara klimatneutralt
2050. Nu behöver vi titta noga på detaljerna i förslaget, och sedan delta i
förhandlingarna med andra medlemsstater för att detta ska bli så bra som
möjligt. Men ansatsen att ställa om överlag till en mer hållbar produktion och
konsumtion är helt riktig. Det gäller både i EU och hos EU:s handelspartners,
säger Hans Dahlgren.
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Hbtqi och Ryssland på EU-
toppmöte
Publicerad 25 juni 2021

Diskussioner om situationen i Ryssland och hur EU ska
hantera den samt hbtqi-frågor dominerade EU-
toppmötet 24–25 juni. Statsminister Stefan Löfven och
övriga EU-ledare tog även upp coronaläget och den
ekonomiska återhämtningen.

Hbtqi-frågor i Ungern

EU-ledarna inledde mötet med en diskussion om ny lagstiftning i Ungern och
EU:s grundläggande värderingar.

- Vi är många som förfärats över de förslag till lagändringar som lagts fram i
Ungern. Förutom inskränkningar i den fria akademin, begränsningar i
pressfriheten och för civilsamhället, så har Ungern nu passerat ytterligare en
gräns. Lagändringarna som föreslås är förfärliga och strider mot EU:s
grundläggande värderingar om människors lika värde. Nu måste EU hålla i
de rättsliga processer som pågår för att skydda våra gemensamma värden. Är
man med i EU ska man respektera alla människor, kommenterade
statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Ryssland och Belarus

Situationen i flera länder och regioner var uppe på mötet, bland annat
Turkiet, Ryssland, Libyen, Belarus och Sahel.

- Vi ska ha dialog och kontakter mellan EU och Ryssland och sådana äger
rum redan idag. Men det vi och några med oss drev på för, det var att ställa
tydliga krav på att Ryssland ändrar riktning i sitt agerande. Viktigast är
givetvis att avbryta den olagliga annekteringen av Krim och inblandningen i
konflikten i östra Ukraina, sade EU-minister Hans Dahlgren på en pressträff i
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samband med mötet.

EU-ledarna följde också upp diskussionerna de hade i maj om situationen i
Belarus. De upprepade kravet att alla politiska fångar i landet ska släppas
fria, inklusive Raman Pratasevich och Sofia Sapega.

Coronasamordning och migration

EU-ledarna hade en övergripande diskussion om vaccinations- och
coronaläget i och utanför EU samt vilka lärdomar vi kan dra för framtiden av
coronakrisen.

Några medlemsländer hade tagit initiativ till slutsatser om den externa
dimensionen av migration, det vill säga hur migrationen påverkas av
situationen i länder runt EU.

Ekonomisk återhämtning och eurotoppmöte

På fredagen diskuterade stats- och regeringscheferna ekonomisk
återhämtning i EU efter pandemin med fokus på återhämtningspaketet Next
Generation EU som de enades om i juli 2020.

På fredagen var det även ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format,
med eurogruppsordförande Paschal Donohoe och Christine Lagarde,
ordförande för Europeiska centralbanken.



Rättsstatens principer och EU:s
framtidskonferens på ministermöte
Publicerad 18 juni 2021

En utfrågning med Ungern och Polen om rättsstatens
principer är det tyngsta ärendet på dagordningen som
EU-minister Hans Dahlgren ska ta sig an när EU-
ministrarna möts 22 juni. De ska även förbereda nästa
möte i Europeiska rådet och diskutera EU-utvidgningen
och framtidskonferensen.

Utfrågning om rättsstatens principer i Ungern och
Polen

På mötet kommer medlemsländernas EU-ministrar ha en utfrågning om
situationen för rättsstatens principer i Ungern och Polen inom ramen för
Artikel 7-förfarandet.

Bakgrunden till utfrågningen om situationen i Ungern är att
Europaparlamentet i september 2018 röstade för ett förslag om att aktivera
artikel 7 då parlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern inte följer
EU:s grundläggande värderingar. I artikel 7 (1) står att ministerrådet kan slå
fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s
grundläggande värderingar.

Bakgrunden till utfrågningen om situationen i Polen är att EU-kommissionen
i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-
fördraget.

Regeringen ser med oro på utvecklingen i både Ungern och Polen och
välkomnar en ny utfrågning inom ramen för artikel 7 förfarandet.

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska
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rådet

EU-ministrarna inleder mötet med att förbereda det kommande mötet i
Europeiska rådet, 24–25 juni. EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera
coronasamordning, den ekonomiska återhämtningen, migration samt EU:s
relationer med Turkiet och Ryssland.

Utvidgningen

EU-ministrarna kommer också diskutera EU:s utvidgningsprocess samt
stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan. Rådet enades den
25 mars 2020 om att inleda EU-anslutningsförhandlingar med
Nordmakedonien, men förhandlingsstarten har blockerats av Bulgarien. När
ett antal reformvillkor uppfyllts kommer anslutningsförhandlingarna med
Albanien att börja.

Regeringen anser att det är viktigt kandidatländerna genomför nödvändiga
reformer och möter de krav som ställs innan ett medlemskap i EU kan bli
aktuellt. En nära relation med länderna på västra Balkan är viktig för EU:s
gemensamma säkerhet och ekonomi.

Regeringen verkar för att svenska prioriteringar såsom rättsstatsfrågor,
konditionalitet och framsteg på egna meriter får en framträdande plats i
anslutningsförhandlingarna. Regeringen anser att blockeringen av
Nordmakedoniens förhandlingsstart inte är acceptabel. Regeringen stödjer
kommissionen och det portugisiska ordförandeskapet i arbetet med att lösa
frågan tillsammans med Nordmakedonien och Bulgarien.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om arbetet i
konferensens verkställande styrelse samt återkoppla från den första
plenarförsamlingen som var 19 juni i Strasbourg.

Styrelsens uppgift är att hålla samman konferensen och sammanställa inspel
från medborgardialoger och konferensens webbplats.

Vid styrelsemötet den 26 maj antogs en provisorisk kalender för
konferensens evenemang och möten på EU-nivå. Sex plenarförsamlingar är
inplanerade fram till och med mars 2022 varav den första nu i juni. Därtill
planeras fyra olika medborgarpaneler som ska sammanträda vid tre olika



tillfällen i tre dagar vardera.

 



Digitala vaccinationsbevis för
resande inom EU klara från 1 juli
Publicerad 18 juni 2021

Den 1 juli kommer de nya digitala vaccinationsbevisen
för covid-19 att lanseras. Inom kort kommer den digitala
tjänsten även innehålla bevis om att man testat negativt
eller om man tillfrisknat från covid-19.
De digitala covidbevisen är tänkta att underlätta resor inom Europa och är
utformade på samma sätt inom hela EU. Med ett digitalt covidbevis ska du
enkelt kunna visa att du har vaccinerats mot covid-19. Den 1 juli kommer E-
hälsomyndigheten, i samarbete med bland andra Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG), att lansera e‑tjänsten Covidbevis för vaccinationer.

Den som har vaccinerats mot covid-19 kommer att kunna beställa ett
vaccinationsbevis via en e-tjänst hos E-hälsomyndigheten, i samband med
det lämnas också samtycke till att uppgifter hämtas ifrån det nationella
vaccinationsregistret. Den digitala tjänsten kommer inom kort även att
kompletteras med bevis om negativa test och tillfriskande från covid-19, men
det tar längre tid att få en teknisk lösning på plats eftersom det kräver att
information inhämtas från ett stort antal olika aktörer.

Myndigheterna beräknar att privata aktörer som testar för pågående
infektion ska kunna koppla upp sig mot systemet för covidbevis från och
med mitten av juli. En process pågår också för att tillfrisknandeintygen ska
komma på plats så snabbt som möjligt, före den 12 augusti. Då avslutas
nämligen infasningsperioden för just tillfrisknandeintyg och intyg om
negativt test.

Covidbevisen kommer att vara kostnadsfria för alla, oberoende om du är
vaccinerad eller inte och oberoende om du har svensk e-legitimation eller
inte. Det kommer dock fortfarande kosta att ta ett covidtest inför resa.

Den som inte har svensk e-legitimation och vill ha ett vaccinationsbevis
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kommer kunna beställa vaccinationsbeviset genom att fylla i en blankett och
skicka den till E‑hälsomyndigheten.

De digitala bevisen kommer kunna läsas, bedömas och verifieras vid
gränskontroller och på så sätt underlätta resande. Olika länder har dock olika
krav och kraven kan också ändras över tid, det är därför viktigt att den som
ska resa själv kontrollerar reglerna för landet den vill resa till. Det är också
viktigt att var och en tar reda på riskläget på orten och följer de restriktioner
som gäller på plats. Det kommer att vara möjligt att resa inom EU i sommar
även om man inte är vaccinerad eller fått sitt covidbevis, bland annat tack
vare övergångsregler medan covidbevisen införs. Men när covidbevisen är
införda kommer de att underlätta.

Covidbeviset är i nuläget inte tänkt att användas inom Sverige, till exempel
för att enskilda individer ska undantas restriktioner. Regeringen arbetar
separat med den successiva avvecklingen av restriktioner, det sker i de fem
steg som tidigare presenterats.



EU:s klimatlag och
tillståndsprocesser i fokus på
regeringens klimatkollegium
Publicerad 02 juni 2021

När Regeringens klimatkollegium sammanträdde för
tredje gången var tillståndsprocesser samt EU:s
klimatpolitik och ”Fit for 55” på agendan.
Klimatkollegiet, som leds av statsminister Stefan Löfven, hade två
högaktuella ämnen med stor betydelse i samhällsomställningen mot ett
fossilfritt Sverige på dagens agenda.

För att uppnå nettonollutsläpp 2045 står Sverige inför en omfattande
samhällsomställning, vilket kommer leda till att ett stort antal verksamheter
behöver ändrade eller nya tillstånd. Väl fungerande och effektiva
tillståndsprocesser bidrar till ett gott investeringsklimat, vilket främjar den
gröna omställningen. Samtidigt är det viktigt att ett högt miljöskydd
bibehålls. Det pågår just nu ett stort antal regeringsinitiativ och åtgärder för
att utreda och effektivisera tillståndsprocesser för att främja den gröna
omställningen. Vid mötet diskuterades hur regeringen kan bidra till att skapa
bättre förutsättningar för välfungerande tillståndsprocesser.

Sverige har en viktig roll att driva på för en ambitiös klimatpolitik i
förhandlingarna i EU. EU-kommissionen ska i juli presentera den lagstiftning
som ska bidra till att man når det skärpta målet för 2030 i EU:s klimatlag.
Lagstiftningspaketet går under namnet ”Fit for 55”. Vid mötet diskuterades
hur Sverige kan påverka och kommer påverkas av den kommande
lagstiftningen.

Om klimatkollegiet

Klimatkollegiets syfte är att samordna och inrikta genomförandet av den
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klimatpolitiska handlingsplanen samt följa upp regeringens arbete att nå
klimatmålen. Alla politikområden måste dra åt samma håll och klimatfrågan
måste integreras i alla relevanta politikområden.

Kollegiet har regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver
statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar
vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: näringsminis‐
tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings‐
ministern, landsbygdsministern samt jämställdhets- och bostadsministern.

Dagens möte gästades även av försvarsministern och EU-ministern.



30 skolbesök hittills - Hans
Dahlgrens samtal med unga runt
om i Sverige fortsätter
Publicerad 23 april 2021 Uppdaterad 23 april 2021

Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren
skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala
med ungdomar om EU. Frågorna till EU-ministern har
varit många och de digitala besöken fortsätter under
2021.
Hur arbetar EU för ökad jämställdhet? Vilka lärdomar har EU-länderna
dragit av coronapandemin? Vad innebär EU-kommissionens förslag om att
skydda HBTQI-personer och kommer EU införa striktare restriktioner för
flygtrafiken för att nå klimatmålen?

Frågorna har varit många och ämnena varierat under det dryga år som EU-
ministern Hans Dahlgren besökt skolor och högskolor runt om i Sverige.
Sedan EU-resans första besök på Magnus Åberggymnasiet i Trollhättan i
januari 2020 har det blivit ytterligare cirka 30 skolbesök, varav de flesta
genomförts digitalt tillsammans med Europaparlamentets kontor i Sverige.
Hans Dahlgren berättar här om sina tankar och intryck från skolbesöken
hittills.

Varför gör du den här EU-resan?
- En stor del av alla de beslut som fattas i regering och riksdag och ute i
kommuner och regioner har sitt ursprung i EU, så det är viktigt att det finns
en stor kunskap om EU i Sverige. Jag hoppas kunna bidra till att intressera
ungdomar för EU-frågor, och också till att öka kunskapen om vad EU gör.
Kanske kan de samtal vi har under mina besök inspirera någon eller några
elever till att söka jobb i EU:s institutioner framöver. Fler svenskar behövs
där så det skulle vara roligt, säger Hans Dahlgren.
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Du har frågats ut av elever vid grundskolor, gymnasieskolor och
högskolor, vilka är dina intryck såhär långt?
- För det första tycker jag att det är bra att få höra vilka frågor som
ungdomar tycker är viktigast. Jag får många bra frågor och hör kloka
resonemang och jag märker att det i alla åldrar finns ett stort engagemang för
det som händer i EU. Det har tydligt märkts att många ungdomar tycker att
miljön och klimatet, jämställdhet och mänskliga rättigheter är särskilt viktiga,
säger Hans Dahlgren.

När Hans Dahlgren påbörjade EU-resan förra året var tanken att åka runt
och på plats träffa ungdomar över hela Sverige. I och med coronapandemin
fick man tänka om och gå över till enbart digitala besök. Men det har också
inneburit att EU-ministern hunnit med fler besök än vad man planerade för
när EU-resan började. Runt 30 skolbesök har det blivit, hittills, och ju fler
skolor som hör talas om skolturnén desto fler besök bokas in.

Hur många besök till tänker du göra?
- Jag kommer att fortsätta ett bra tag till! Att öka kunskapen och känslan av
delaktighet i frågor som rör EU är jätteviktigt. Jag hoppas att snart kunna
göra vanliga besök igen och träffa ungdomar på plats, det ser jag fram emot,
avslutar EU-minister Hans Dahlgren.



EU-ministrarna diskuterar
rättsstatens principer och brexit
Publicerad 19 april 2021

EU:s årliga dialog om rättsstatens principer och
relationen mellan EU och Storbritannien är två ämnen
på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar
sina ministerkollegor på ett videomöte 20 april.
Ministrarna ska även få information om EU:s
framtidskonferens, samordningen av coronaåtgärder
och EU:s utvidgning.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om utvecklingen på
rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från
den 30 september 2020. I rapporten har EU-kommissionen fokuserat på fyra
områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas
situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

De länder som EU-ministrarna ska granska på mötet är nummer fem till tio i
alfabetisk ordning på landets språk: Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike
och Irland. De fem första granskades på ett möte i november 2020.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport
visar att det finns utmaningar som kräver uppmärksamhet i samtliga EU-
länder.

Relationen mellan EU och Storbritannien

På mötet kommer EU-ministrarna också få en lägesuppdatering om samtalen
om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. I december
avslutades förhandlingarna och EU och Storbritannien slöt en principiell
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överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal som gäller efter att
Storbritannien lämnat EU. Samtidigt ska utträdesavtalet genomföras i
praktiken.

Avtalet är grunden för ett framtida partnerskap för att upprätthålla handeln
mellan EU och Storbritannien. Innan Europaparlament godkänt avtalet
tillämpas det provisoriskt till och med den 30 april.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om nästa steg i
arbetet med konferensen om EU:s framtid, inför lanseringen i början av maj.

EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet har enats om en gemensam
deklaration som sätter upp ramarna för konferensen. En exekutiv styrelse
med tre företrädare för EU-institutionerna ska leda konferensen. I styrelsen
kommer även kommande ordförandeländer vara med som observatörer.

Information om coronasamordning och utvidgningen

Ordförandeskapet kommer uppdatera ministrarna om arbetet med att
samordna åtgärder för att bekämpa spridningen av corona i EU-länderna.

Ordförandeskapet kommer även informera om läget i utvidgningsprocessen.

 



Toppmötesförberedelser och
europeiska terminen på EU-möte
Publicerad 19 mars 2021

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina
ministerkollegor på ett videomöte 23 mars inleder de
med att förbereda EU-toppmötet som äger rum senare i
veckan. EU-ministrarna ska även diskutera den
europeiska terminen och få information om
framtidskonferensen om EU.

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska
rådet

Ministrarna inleder videomötet med att förbereda det kommande mötet i
Europeiska rådet, 25-26 mars. EU:s stats- och regeringschefer ska då
diskutera coronasamordning, den inre marknaden och industripolitik,
digitalisering och ekonomi. Relationerna med Ryssland och Turkiet kommer
sannolikt också upp av Europeiska rådet. 

Europeiska terminen

På mötet kommer EU-ministrarna att diskutera arbetet med 2021 års
europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning. Det portugisiska
ordförandeskapet kommer att presentera en rapport som sammanfattar
diskussioner i flera rådskonstellationer under vintern om terminen och oika
aspekter av EU:s facilitet för återhämning och resiliens.

Ordförandeskapet kommer också att presentera en färdplan med de
viktigaste åtgärderna för år 2021 samt en rekommendation om den
ekonomiska politiken i euroländerna.  

Framtidskonferensen om EU
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På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om nästa steg i
arbetet med konferensen om EU:s framtid inför lanseringen den 9 maj.  

EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet har enats om en gemensam
deklaration som sätter upp ramarna för konferensen. En exekutiv styrelse
med tre företrädare för EU-institutionerna ska leda konferensen. 



Hans Dahlgren: Sverige fortsätter
driva på jämställdhetsarbetet i EU
Publicerad 08 mars 2021 Uppdaterad 08 mars 2021

En prioriterad fråga för den svenska regeringen är att få
jämställdhet att i alla sammanhang genomsyra EU:s
politik och olika beslut. Med anledning av den
internationella kvinnodagen kommenterar EU-minister
Hans Dahlgren jämställdhetsarbetet i EU.
Kvinnors plats på arbetsmarknaden i EU ska vara självklar. Där ska råda lika
förutsättningar, samma möjligheter och rättvisa löner. Jämställdhet är en
prioriterad fråga för den svenska regeringen i EU-arbetet. Därför är Sverige
så pådrivande för att jämställdheten ska beaktas i alla de beslut som fattas i
EU och som på olika sätt påverkar unionens medborgare.

- Brister vad gäller jämställdhet drabbar personligt men också ekonomiskt,
både för samhället och individen. En viktig fråga för den svenska regeringen
är därför att få jämställdhet att genomsyra EU:s politik i alla möjliga
sammanhang. Det gäller både i budgetarbetet och i konkreta lagförslag, säger
EU-minister Hans Dahlgren.

Den 4 mars presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för
genomförandet av pelaren för sociala rättigheter. Där ingår bland annat flera
insatser för ökad jämställdhet.

Hans Dahlgren välkomnar förslagen. De innehåller konkreta mål för att
minska sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. De tar också upp
tillgången till barnomsorg i EU. Båda dessa är frågor som Sverige har drivit.

- Handlingsplanen är en del i att arbetet för att stärka jämställdheten,
kvinnors roll i samhället och på arbetsmarknaden i EU, säger Hans Dahlgren.

Under våren kommer handlingsplanen att diskuteras vidare bland EU:s
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medlemsländer.

- Kommissionens handlingsplan kan bli en bra grund för det fortsatta arbetet.
Men vi behöver göra mer. Jämlikhet och jämställdhet tillhör EU:s
grundläggande värderingar. Och Sverige kommer att fortsätta att driva på för
ett ökat jämställdhetsarbete i EU, säger Hans Dahlgren.



Coronasamordning på EU-möte
Publicerad 15 januari 2021

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina
ministerkollegor på ett videomöte 18 januari ska de
bland annat diskutera samordning av vaccinationerna i
EU-länderna inför det extrainsatta mötet i Europeiska
rådet senare i veckan. EU-ministrarna ska även ta upp
konferensen om EU:s framtid och få information om det
portugisiska ordförandeskapets prioriteringar.

Det portugisiska ordförandeskapets program

Mötet börjar med att det nyinkomna portugisiska ordförandeskapet
presenterar arbetsprogrammet för de kommande sex månaderna. Portugal
har valt att fokusera på tre huvudpunkter: återhämtning genom grön och
digital omställning, den europeiska sociala pelaren och strategisk autonomi i
ett EU som är öppet mot omvärlden.

Corona och vaccinsamordning

EU-ministrarna kommer också diskutera samordningen av arbetet mot covid-
19 i medlemsländerna.

Regeringen tycker att det är viktigt att fortsätta samarbeta inom EU för att
motverka smittspridningen och mildra pandemins effekter på samhället. Det
är också bra med fortsatt samordning och erfarenhetsutbyte om vaccin och
om de pågående vaccineringarna, för att se till att vaccinet når så stor del av
EU:s befolkning som möjligt och att EU bidrar till det globala
vaccinationsarbetet.

På Europeiska rådets videomöte 21 januari ska EU:s stats- och
regeringschefer fortsätta diskussionen om corona och vaccinsamordning.
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Konferensen om EU:s framtid

Ordförandeskapet ska också informera EU-ministrarna om arbetet med
konferensen om EU:s framtid. Nästa steg är att kommissionen,
Europaparlamentet och rådet ska enas om konferensens utformning och
ledarskap, i en gemensam deklaration.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.



Sveriges nya relation med
Storbritannien
Publicerad 30 december 2020

De stora förändringarna med anledningen av
Storbritanniens utträde ur EU sker från och med den 1
januari 2021 när övergångsperioden tagit slut och den
framtida relationen mellan EU och Storbritannien inleds.
Nu omfattas Storbritannien inte längre av EU:s
regelverk och deltar inte längre i den inre marknaden
och EU:s tullunion. Förändringarna påverkar företag,
medborgare, organisationer och myndigheter.
Det blir förändringar för handeln med varor och tjänster, för resor och
turism, för samordningen av de sociala trygghetssystemen och för överföring
och skydd av personuppgifter med mera. Vidare omfattas Storbritannien inte
längre av de internationella avtal som EU har ingått med andra tredje länder. 

Den 30 december höll EU-minister Hans Dahlgren och
utrikeshandelsminister Anna Hallberg en pressträff med anledning av det nya
avtalet mellan EU och Storbritannien. Hans Dahlgren framhöll att det
handlar om ett brett avtal som spänner över många områden.

– Det här avtalet ger förutsättningar för ett långsiktigt och förutsägbart
samarbete och för goda relationer mellan EU och Storbritannien i framtiden,
säger EU-minister Hans Dahlgren.

– Det här avtalet är välkommet. Det fanns i praktiken tre möjligheter. Inget
avtal, ett dåligt avtal och ett bra avtal. Vad vi har är ett bra avtal, säger
utrikeshandelsministern Anna Hallberg.

Nedan finns övergripande information om vad som gäller för medborgare när
den nya relationen mellan EU och Storbritannien tar vid.
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Besök till Storbritannien

Villkoren för resor till Storbritannien ändras efter årsskiftet. Svenskar kan
vistas upp till sex månader i Storbritannien utan att behöva ansöka om
visum. Precis som tidigare ska man ha pass med sig vid inresa.

Sweden abroad - besöka Storbritannien

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin gäller därutöver
särskilda förhållningsregler vid besök till Storbritannien.

Sweden abroad - aktuella händelser - Storbritannien

Svenskar som bor i Storbritannien

Den brittiska regeringen har infört ett nytt uppehållstillstånd – så kallad
settled/pre-settled status – för EU-medborgare som bosatt sig i Storbritannien
före EU-utträdet eller under övergångsperioden, fram till 31 december 2020.
Den enskilde ansvarar själv för att ansöka om uppehållstillståndet.

Sweden abroad - bosatt i Storbritannien

Svenskar som vill flytta till Storbritannien

Gällande rätten för EU-medborgare att bosätta sig och arbeta i Storbritannien
har den brittiska regeringen beslutat om ett nytt poängbaserat
migrationssystem i vilket man inte kommer att skilja mellan EU-medborgare
eller övriga utländska medborgare. Det nya migrationssystemet införs från 1
januari 2021.

Sweden abroad - flytta till Storbritannien

Om nya immigrationsystemet, på brittiska regeringens webbplats (engelska)

Studenter

Den student som redan bor i Storbritannien har rätt att söka
uppehållstillstånd och därigenom behålla rätten att studera.

Den som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan
studerar/bor i landet behöver söka studentvisa innan studierna påbörjas.



Sweden abroad - student i Storbritannien

Brittiska medborgare som bor i Sverige

De britter som bor i Sverige vid årsskiftet behöver ansöka om en ny så kallad
uppehållsstatus enligt utträdesavtalet, för att ha rätt att fortsätta bo och
arbeta här. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta
i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare.

Pressmeddeland: Brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter Brexit

Hösten 2020 infördes ett undantag för anmälnings- och studieavgift vid
universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar. Undantaget gäller ifråga om utbildning som påbörjas eller
bedrivs efter den 31 december 2020.

Artikel: Undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och
högskolor

Sweden abroad - brittiska medborgare i Sverige

Gränsarbetare

Den som är så kallad gränsarbetare har inte rätt att få uppehållsrätt i det land
man arbetar men inte bor i. Däremot har man rätt att ansöka om att få ett
bevis på att man är gränsarbetare enligt utträdesavtalet.

Sweden abroad - gränsarbetare

Förändringar för handeln med Storbritannien efter årsskiftet

Relevant information för svenska företag som handlar med Storbritannien
finna på flera myndigheters webbplatser:

Kommerskollegium – information till företag

Tullverket – information till privatpersoner

Tullverket – information till företag

Verksamt.se – information om brexit

Jordbruksverket - information om handel med djur och växter



Livsmedelsverket - information om handel med livsmedel

Det finns även information för företag på kommissionens webbplats om de
förändringar som inträffar inom olika specifika sektorer. Där finns även en
checklista för företag som handlar med Storbritannien.

Information om förberedelser på Kommissionens webbplats (på engelska)



Förslag på avtal mellan EU och
Storbritannien
Publicerad 24 december 2020 Uppdaterad 24 december 2020

Den svenska regeringen välkomnar att EU:s och
Storbritanniens förhandlare nu kommit överens om ett
förslag till avtal om den framtida relationen mellan EU
och Storbritannien.
− Det är mycket glädjande att förhandlarna nu kommit fram till en
överenskommelse. Det är något som vi tillsammans i EU har arbetat länge
för. Avtalet blir en viktig grund för den fortsatta relationen med
Storbritannien, säger statsminister Stefan Löfven.

Att avtalsförslaget nu finns på plats skapar förutsägbarhet för svenska
medborgare och företag. Därmed undviks ett avtalslöst tillstånd mellan EU
och Storbritannien.

− Detta är bra för Sverige, det är bra för den Europeiska Unionen, och det är
bra för Storbritannien. Avtalet är brett och spänner över många områden.
Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet
också viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö.
Det ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer
mellan EU och Storbritannien i framtiden, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Detta avtal är framförhandlat utifrån det förhandlingsmandat som
medlemsstaterna gett EU-kommissionen. Texten analyseras för närvarande
och kommer att gås igenom av EU:s medlemsstater i rådet de närmaste
dygnen. För att kunna gälla från den 1 januari behöver avtalet godkännas av
det brittiska parlamentet. Rådet måste även fatta beslut om att tillämpa det
provisoriskt eftersom Europaparlamentet först kommer att kunna behandla
det efter årsskiftet.

− Att förhandlarna från EU och Storbritannien till sist kunnat presentera ett
förslag till avtal visar prov på ett ömsesidigt ansvarstagande och att det finns
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ett stort värde av ett reglerat och djupgående samarbete, tillägger Hans
Dahlgren.



Brexit och förberedelser inför
Europeiska rådet på EU-möte
Publicerad 07 december 2020

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina
ministerkollegor på ett videomöte 8 december ska de
förbereda den tunga dagordningen till mötet i
Europeiska rådet senare i veckan. EU:s nya
handlingsplan för demokrati och lagstiftningsplanering
för de kommande åren är andra frågor EU-ministrarna
ska ta upp.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet

EU-ministrarna inleder med att förbereda det kommande mötet i Europeiska
rådet, 10–11 december, då stats- och regeringscheferna träffas. På
Europeiska rådets agenda står den framtida relationen med Storbritannien,
översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några utrikespolitiska frågor,
som EU:s relation till Afrika. Sannolikt kommer EU-ledarna också ta upp de
komplicerade förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Förhandlingarna om en framtida relation mellan EU
och Storbritannien

EU-ministrarna kommer att få information om läget i förhandlingarna om
den framtida relationen mellan EU och Storbritannien av EU:s
chefsförhandlare Michel Barnier. Förhandlingarna har varit intensiva den
senaste tiden. Utestående frågor är bland andra hur reglerna för rättvis
konkurrens ska se ut, överenskommelsen om fisket samt hur reglerna för
tvistlösning ska utformas.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började
en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under
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övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om
hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut.

EU:s handlingsplan för demokrati

På mötet kommer EU-kommissionen också presentera en handlingsplan för
demokrati. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: säkra val, pressfrihet
och hur man bäst kan skydda de demokratiska processerna från
desinformation.

Lagstiftningsplanering för 2021 – 2024

På mötet kommer EU-kommissionen presentera vilka områden som är
prioriterade i lagstiftningsarbetet för 2021 samt för en längre period till 2024.

Den gröna given, digitalisering och inre marknad, en ekonomi för människor,
ett starkare EU i världen, att skydda och stärka demokratin samt att få en
migrations- och asylpakt på plats kommer att vara prioriterade områdena för
EU-kommissionens lagstiftningsarbete fram till 2024.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.



Långtidsbudget och dialog om
rättsstatens principer på EU-möte
Publicerad 19 november 2020

De pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget
var en av huvudfrågorna när EU-minister Hans
Dahlgren träffade sina kollegor på ett videomöte 17
november. EU-ministrarna förberedde även det
kommande mötet i Europeiska rådet och hade en
diskussion om fem EU-länder i den årliga dialogen om
rättsstaten.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inledde mötet med en diskussion om utvecklingen på
rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från
den 30 september i år. I rapporten har kommissionen fokuserat på fyra
områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas
situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

– Mötet började med att vi hade en genomgång av de länder som EU-
kommissionen utvärderat i den årliga rättstatsrapporten: Belgien, Bulgarien,
Tjeckien, Danmark och Estland. Jag fångade upp det som var problematiskt i
landet i fråga och lyfte fram vad vi gör i Sverige för att komma till rätta med
problemet, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny
långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket för EU. EU:s
långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden.
Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360
miljarder euro i lån. Efter denna överenskommelse vidtog förhandlingar med
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Europaparlamentet.

Efter förhandlingar har nu rådet och Europaparlamentet förhandlat fram en
överenskommelse som ska antas av rådet respektive parlamentet.
Överenskommelsen innebär att några program får vissa tillskott på medel
samt att man har enats om en vägkarta för när kommissionen ska föreslå nya
egna medel. Överenskommelsen innebär även vissa förtydliganden i
styrningsfrågor samt stärkta skrivningar om klimat, biodiversitet och
jämställdhet. I paketet ingår även en uppgörelse om konditionalitet kopplad
till rättsstatens principer.

– Två länder gick emot paketet som helhet för de kan inte acceptera
rättsstatskonditionaliteten i de förslag som förhandlats fram. Det är nu ett
pressat läge för att budgeten ska kunna träda i kraft till januari. Nu är det
ordförandeskapets uppgift att lotsa detta i hamn, sade EU-minister Hans
Dahlgren efter mötet.

Europeiska rådet 10–11 december och utvidgning

EU-ministrarna förberedde det kommande mötet i Europeiska rådet, 10–11
december. På agendan står coronasamordning, klimatförändringar, handel
och säkerhetsfrågor samt EU:s relationer med Afrika och södra grannskapet.

Ordförandeskapet att informerade EU-ministrarna om
förhandlingsramverken för EU-anslutningsförhandlingarna med Albanien
och Nordmakedonien. Allmänna rådet beslutade om att inleda
anslutningsförhandlingar med de två länderna 25 mars i år.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens arbetsprogram 2021

På mötet presenterade EU-kommissionen sitt förslag på lagstiftningsprogram
för 2021. EU-ministrarna diskuterade förslaget och diskussionen blir sedan
underlag till en gemensam förklaring om vilka frågor som ska vara
prioriterade i EU-arbetet nästa år från ministerrådet, Europaparlamentet och
kommissionen.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på videomötet.



Rättstatsdialog, utvidgning och
långtidsbudget på EU-möte
Publicerad 16 november 2020

Dialog om rättsstatens principer i fem EU-länder och
utvidgningen är två av de frågor som EU-minister Hans
Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts på
ett videomöte 17 november. EU-ministrarna ska också
förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet och
få en återrapport om förhandlingarna med
Europaparlamentet om långtidsbudgeten.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om utvecklingen på
rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från
den 30 september i år. I rapporten har kommissionen fokuserat på fyra
områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas
situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

De länder som EU-ministrarna ska granska på mötet är de fem första i
alfabetisk ordning på landets språk: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark
och Estland.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport
visar att det finns utmaningar som kräver uppmärksamhet i samtliga EU-
länder.

Utvidgningen av EU – Nordmakedonien och
Albanien

På mötet kommer ordförandeskapet att informera EU-ministrarna om
förhandlingsramverken för EU-anslutningsförhandlingarna med Albanien
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och Nordmakedonien. Allmänna rådet beslutade om att inleda
anslutningsförhandlingar med de två länderna 25 mars i år. Ramarna för
förhandlingarna utgår från den nya metoden för utvidgningsprocessen som
allmänna rådet antagit. Tanken med den nya metoden är att processen ska bli
mer förutsägbar och trovärdig och större vikt ska läggas på objektiva
kriterier. Förhandlingarna ska också vara tydligare villkorade och det ska
finnas möjlighet att bromsa och avbryta förhandlingarna. Samtidigt ska
betydande reformframsteg kunna belönas.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny
långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket för EU. EU:s
långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden.
Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360
miljarder euro i lån. Efter denna överenskommelse vidtog förhandlingar med
Europaparlamentet.

Efter förhandlingar har nu rådet och Europaparlamentet förhandlat fram en
överenskommelse som ska antas av rådet respektive parlamentet.
Överenskommelsen innebär att några program får vissa tillskott på medel
samt att man har enats om en vägkarta för när kommissionen ska föreslå nya
egna medel. Överenskommelsen innebär även vissa förtydliganden i
styrningsfrågor samt stärkta skrivningar om klimat, biodiversitet och
jämställdhet. I paketet ingår även en uppgörelse om konditionalitet kopplad
till rättsstatens principer.

På mötet kommer EU-ministrarna att få en genomgång av detaljerna i
uppgörelsen för att få ett principgodkännande av hela paketet. Det formella
beslutet fattas genom ett skriftligt förfarande.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 10–11
december

EU-ministrarna ska också förbereda det kommande mötet i Europeiska
rådet, 10–11 december. På agendan finns i nuläget coronasamordning,
klimatförändringar, handel och säkerhetsfrågor samt EU:s relationer med
Afrika och södra grannskapet.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens



arbetsprogram 2021

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera sitt förslag på
lagstiftningsprogram för 2021. EU-ministrarna kommer att diskutera
förslaget och diskussionen blir sedan underlag till en gemensam förklaring
om vilka frågor som ska vara prioriterade i EU-arbetet nästa år från
ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen.

Europeiska terminen 2021

Som sista punkt ska det tyska ordförandeskapet tillsammans med det
inkommande portugisiska presentera en färdplan för den europeiska
terminen 2021. Den europeiska terminen är ett ramverk för ekonomisk-
politisk samordning för att öka samstämmigheten i rapporteringen och
granskningen av vad EU-länderna gör inom tillväxt- och
sysselsättningsstrategierna och stabilitets- och tillväxtpakten. Under 2021
kommer terminen se något annorlunda ut med hänsyn till covid-19-utbrottet
och EU:s återhämtningspaket.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.



Nödvändiga förberedelser inför att
Storbritannien lämnar EU:s
tullunion
Publicerad 09 november 2020

Vid årsskiftet löper Storbritanniens övergångsperiod ut
och landet lämnar då EU fullt ut. Vilka handelsvillkor
som ska gälla framöver är fortfarande inte klart, men
oavsett kommer det att bli krångligare att handla med
Storbritannien. Förberedelser inför nästa år hos både
myndigheter och företag i Sverige är centrala,
konstaterar Hans Dahlgren och Anna Hallberg under ett
digitalt besök på Tullverket.
Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om ett framtida avtal är just
nu inne i ett intensivt slutskede. Det kommer oavsett avtal eller ej att bli en
ny situation för både svenska företag och myndigheter. Fredagen den 6
november gjorde EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister
Anna Hallberg ett digitalt besök på Tullverket i syfte att ta del av
myndighetens förberedelser inför att Storbritannien vid årsskiftet lämnar EU
fullt ut.

– Exakt vilka förutsättningar som väntar återstår att se. Från svensk sida
hoppas vi verkligen att förhandlarna når ända fram och får till ett avtal.
Detta ska gå att lösa - och det vore bra för alla berörda, säger EU-minister
Hans Dahlgren.

Tullverket utgör en av nyckelaktörer i handelskedjan och är en av de
myndigheter vars arbete i stor utsträckning påverkas av att Storbritannien
lämnar EU. Man har under en längre tid förberett sig och informerade under
fredagen statsråden om det arbete som sker.
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– En stor omställning väntar efter årsskiftet, oavsett om det blir ett avtal eller
inte. Därför är det viktigt att våra myndigheter är väl förberedda inför dessa
förändringar, i alla scenarier. Tullverket är en absolut central myndighet för
att hantera de förändrade förutsättningarna för flödet av varor mellan
Sverige och Storbritannien. Och mitt bestämda intryck är att den svenska
tullen är väl förberedd för detta, säger Hans Dahlgren.

Skarpt läge för svenska företag

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och att
övergångsperioden nu löper ut påverkar många svenska företag.

– Gemensamma regler, standarder och fri rörlighet kommer inte längre vara
en självklarhet. Varor som idag automatiskt är godkända i hela EU, kommer
inte längre att vara det, säger Anna Hallberg.

Utrikeshandelsministern poängterar att de företag som inte har erfarenhet av
att handla med länder utanför EU, ofta handlar det om små och medelstora
företag, behöver säkerställer att man söker nödvändiga tillstånd och sett över
sina leveranskedjor m.m. Även med ett avtal mellan Storbritannien och EU
så kommer det medföra tullformaliteter.

– Mitt råd är att alla företag bör sätta av en hel eller halv dag för att
analysera nuvarande handelsmönster och identifiera vilka åtgärder som
behöver vidtas. Bra guidning finns på till exempel Tullverkets och
Kommerskollegiums hemsidor, säger Anna Hallberg.



Brexit och rättsstatsdialog på EU-
ministermöte
Publicerad 14 oktober 2020

Förhandlingarna om den framtida relationen med
Storbritannien och den årliga dialogen om rättsstatens
principer var två av frågorna som EU-minister Hans
Dahlgren diskuterade med sina kollegor när de
träffades i Luxemburg 13 oktober. EU-ministrarna
förberedde även det kommande mötet i Europeiska
rådet.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och
Storbritannien

EU-ministrarna diskuterade läget i förhandlingarna om den framtida
relationen mellan EU och Storbritannien och fick en uppdatering av
förhandlingsläget av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Förhandlingarna
har pågått under våren och sommaren.

– Det finns en enighet om att vi ska försöka gå i mål, men vi ska se till att det
sker på villkor som vi kan acceptera. Det är en del rörelse i förhandlingarna,
men en del återstår vad gäller tvistlösning och fisket. Det är alltså inget
genombrott inför mötet i Europeiska rådet, men jag är övertygad om att
förhandlingarna kan fortsätta och förhoppningsvis få fart i slutet på veckan,
sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 15–16
oktober

EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet,
15–16 oktober. På agendan står den framtida relationen med Storbritannien
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och översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några utrikespolitiska
frågor, som EU:s relation till Afrika.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna hade en generell diskussion om utvecklingen på
rättstatsområdet i EU-länderna. Diskussionen utgick från EU-kommissionens
rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU från den 30 september i
år.

EU:s långtidsbudget 2021–27

Innan den nya långtidsbudgeten för 2021–2027 är på plats ska
Europaparlamentet höras. På mötet fick EU-ministrarna en rapport från de
pågående förhandlingarna med Europaparlamentet.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Luxemburg.



Långtidsbudget, brexit och
rättsstatsdialog på EU-möte
Publicerad 12 oktober 2020

Förhandlingarna om en framtida relation med
Storbritannien och EU:s långtidsbudget 2021–27 är två
av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp
med sina kollegor när de möts i Luxemburg 13 oktober.
EU-ministrarna ska även förbereda det kommande
mötet i Europeiska rådet samt diskutera den årliga
dialogen om rättsstaten.

EU:s långtidsbudget 2021–27

Innan den nya långtidsbudgeten för 2021–2027 är på plats ska
Europaparlamentet höras. På mötet kommer EU-ministrarna att få en rapport
från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet. Förhandlingarna
handlar om delar av innehållet i långtidsbudgeten samt om en rad rättsakter.

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny
långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket. EU:s långtidsbudget
för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden.
Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360
miljarder euro i lån.

Ordförandeskapet har sedan lagt fram ett kompromissförslag på rättsakter
som har att göra med långtidsbudgeten: den fleråriga
budgetramsförordningen, egna medelsbeslutet, förordningen om
återhämtningsinstrumentet, en villkorsordning för att skydda budgeten (som
baseras på kommissionens förslag om skydd av unionens budget vid
generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna) samt
ett interinstitutionellt avtal.
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Brexit – förhandlingarna mellan EU och
Storbritannien

På tisdagens möte kommer EU-ministrarna att diskutera läget i
förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
Ministrarna kommer att få en uppdatering av EU:s chefsförhandlare Michel
Barnier. Förhandlingarna har pågått under våren och sommaren. Utestående
frågor är bland andra hur reglerna för rättvis konkurrens ska se ut, innehållet
i fiskeavtalet samt hur reglerna för tvistlösning ska utformas.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började
en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under
övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om
hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 15–16
oktober

EU-ministrarna ska också förbereda det kommande mötet i Europeiska
rådet, 15–16 oktober. På agendan är den framtida relationen med
Storbritannien och översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några
utrikespolitiska frågor, som EU:s relation till Afrika.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna ska också ha en generell diskussion om utvecklingen på
rättstatsområdet i EU-länderna. Diskussionens kommer att utgå från EU-
kommissionens rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU från
den 30 september i år. Kommissionen har fokuserat på fyra områden: de
nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt
kontroll och balans i det institutionella systemet.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport
visar att det finns ett behov att diskutera utvecklingen i samtliga EU-länder.

Samordning av reseråd i coronatider

Ordförandeskapet kommer också informera ministrarna om de pågående
diskussionerna om samordning av reserestriktioner inom EU.



Regeringen anser att varje land bör bestämma själv om reserestriktioner men
välkomnar en ökad koordinering på EU-nivå.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.



Turkiet och Belarus på EU-
toppmöte
Publicerad 02 oktober 2020

EU:s relation till Turkiet och situationen i östra
Medelhavet var en fråga som EU-ledarna tog upp när
de träffades i Bryssel 1–2 oktober. Stats- och
regeringscheferna fick också en kort uppdatering om
förhandlingarna med Storbritannien.

Turkiet och Belarus

– Sent i natt så kunde man enas om en text kring Östra medelhavet och
Turkiet. Det var flera avbrott i diskussionerna och flera bilaterala
överläggningar innan texterna kunde bli tillräckligt vassa för att Cypern
skulle gå med på att häva sin blockering av Belarus-sanktionerna. Bland
annat står det nu i slutsatserna att om det blir ytterligare unilaterala aktioner
från Turkiets sida eller provokationer i strid mot internationell rätt, så
kommer EU att utnyttja alla de instrument och handlingsmöjligheter som vi
har i unionen, och så har man en särskild hänvisning till de paragrafer i
fördraget som handlar om hur man beslutar om sanktioner, sade EU-minister
Hans Dahlgren efter mötet.

– När den frågan var löst kunde man snabbt enas om sanktioner mot de
ansvariga i Belarus. Det har nu gått nästan två månader sedan valet, som
döms ut som illegitimt, och det är minst sagt hög tid att EU nu agerar,
fortsatte EU-minister Hans Dahlgren.

Stats- och regeringscheferna behandlade också konflikten mellan Armenien
och Azerbajdzjan om enklaven Nagorno-Karabach och giftattacken mot
Aleksej Navalnyj.

Mötet avslutades med att EU-kommissionen uppdaterade EU-ledarna om
förhandlingarna om den framtida relationen med Storbritannien.
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Sverige företräddes av Finlands statsminister Sanna Marin.

EU-minister Hans Dahlgren följde mötet på nära håll i Bryssel.



Belarus, Turkiet, Kina och inre
marknaden på EU-toppmöte
Publicerad 30 september 2020

Situationen i Belarus och Turkiet är två utrikespolitiska
frågor som EU-ledarna ska ta upp när de möts i Bryssel
1–2 oktober. Stats- och regeringscheferna ska också
diskutera EU:s inre marknad och relationen med Kina.

Utrikespolitiska frågor

EU-ländernas stats- och regeringschefer inleder mötet med en diskussion om
EU:s relation med Kina. De ska sedan ta upp den instabila situationen i
Belarus efter presidentvalet 9 augusti samt giftattacken mot Aleksej
Navalnyj.

På kvällen ska EU-ledarna fokusera på EU:s relation till Turkiet. De kommer
också behandla konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om enklaven
Nagorno-Karabach.

Inre marknaden, industripolitik och digitalisering

På fredagen kommer diskussionerna att handla om EU:s inre marknad. Hur
industripolitiken i EU ska bli bättre och vilka möjligheter digitaliseringen för
med sig är utgångspunkter för diskussionen.

I slutet av mötet väntas EU-ledarna få en uppdatering om förhandlingarna
om den framtida relationen med Storbritannien av EU-kommissionen.

På mötet kommer Sverige företrädas av Finlands statsminister, Sanna Marin.

EU-minister Hans Dahlgren följer mötet på nära håll i Bryssel.
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Arbetet för ökad delaktighet i EU-
frågor fortsätter
Publicerad 28 september 2020

Regeringens arbete för att höja kunskapen om och
engagemanget i EU-frågor fortsätter. Torsdag den 24
september genomförde EU-minister Hans Dahlgren ett
digitalt EU-handslag med Region Sörmland. Under
hösten fortsätter också EU-ministerns samtal med
ungdomar och studenter runt om i Sverige.
Regeringen driver sedan ett antal år ett arbete för att öka delaktigheten i EU-
frågor. Som en del av detta började EU-ministern i våras EU-resan, där han
samtalar med ungdomar och studenter om vad de tycker om EU och vilka
frågor Sverige ska driva i EU-arbetet. Sedan i mars sker detta naturligtvis
digitalt.

– I år är det 25 år sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen. Kunskapen
om EU är en helt annan nu än då, men för att Sverige ska få en ännu starkare
röst i EU behöver engagemanget för EU-frågorna öka. Det arbetet kommer
jag nu att intensifiera, säger Hans Dahlgren.

Digitalt EU-handslag med Region Sörmland

I torsdags genomförde EU-ministern ett digitalt EU-handslag med Region
Sörmland. Det innebär att regionen åtar sig att arbeta för att höja kunskapen
hos politiker och tjänstemän om EU-perspektivet och att verka för ökad
samverkan och samarbete med Sörmlands kommuner och de regioner som
ingår i ÖMS, Östra Mellansverige.

– Jag är mycket glad över att få ha genomfört ett EU-handslag med Region
Sörmland. Jag vill passa på att uppmana andra att också höja ambitionen för
att öka delaktigheten i EU-frågor. Vi kan alla göra mer på detta område och
jag ser gärna att fler samhällsaktörer ingår EU-handslag framöver, säger EU-
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minister Hans Dahlgren.

Bakgrund regeringens EU-handslag

EU-handslaget är en del av regeringens delaktighetsarbete kring EU. I ett
EU-handslag åtar sig deltagarna att göra insatser för att stärka just
delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige för frågor som
beslutas inom EU. Sedan 2016 har EU-handslag ingåtts med ett stort antal
aktörer runt hela Sverige såsom kommuner, regioner och andra centrala
aktörer på lokal och regional nivå. Men också med arbetsmarknadens parter,
ungdomsrörelser, universitet och högskolor.



Långtidsbudget, brexit och
rättsstatens principer på EU-möte
Publicerad 23 september 2020

EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens
principer var några av de frågor som EU-minister Hans
Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22
september. EU-ministrarna förberedde också det
kommande mötet i Europeiska rådet.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny
långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. Innan budgeten är på
plats ska även Europaparlamentet höras. På mötet fick EU-ministrarna en
rapport från de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet.

- Nu gäller det att hålla fast vid överenskommelsen om långtidsbudgeten från
juli. Själv fäster jag stor vikt vid överenskommelsen om
rättsstatskonditionaliteten, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och
Storbritannien

EU-ministrarna att diskuterade läget i förhandlingen och fick en uppdatering
av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började
en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under
övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om
hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Stats-
och regeringscheferna har bestämt att det är EU-kommissionen som ska
förhandla för EU:s räkning.
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Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-ministrarna fick information om den senaste utvecklingen på
rättsstatsområdet i Polen och Ungern.

Förberedelser inför mötet i Europeiska rådet 1–2
oktober

EU-ministrarna förberedde även det kommande mötet i Europeiska rådet, 1–
2 oktober. Stats- och regeringscheferna ska då ta upp den inre marknaden,
industripolitik och digitalisering samt några utrikespolitiska frågor som EU:s
relationer till Turkiet och Kina.

 



Långtidsbudget, brexit och
rättsstatens principer på EU-möte
Publicerad 18 september 2020

EU:s långtidsbudget 2021–27 och brexit är två av de
frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med
sina kollegor när de möts i Bryssel 22 september. EU-
ministrarna ska även förbereda det kommande mötet i
Europeiska rådet samt ta upp rättsstatens principer i
Polen och Ungern.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny
långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. 
Innan budgeten kan komma på plats ska även Europaparlamentet höras. På
mötet kommer därför EU-ministrarna att få en rapport från de pågående
förhandlingarna med Europaparlamentet.

Parallellt pågår arbetet med att omsätta både långtidsbudgeten och
återhämtningspaketet i beslut och förordningar.

EU:s långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden.
Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360
miljarder euro i lån.

Brexit – förhandlingarna mellan EU och
Storbritannien

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började
en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under
övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om
hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Stats-
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och regeringscheferna har bestämt att det är EU-kommissionen som ska
förhandla för EU:s räkning.

Under våren och sommaren har EU och Storbritannien mötts i ett antal
förhandlingsrundor varav vissa via video. På tisdagens möte kommer EU-
ministrarna att diskutera läget i förhandlingen och få en lägesrapport av EU:s
chefsförhandlare Michel Barnier.

Regeringen anser att det är viktigt att säkra en ordnad och förutsägbar
process och att så mycket som möjligt av den framtida relationen hinner
komma på plats innan övergångsperioden är över. Unionens intresse av en så
bred och djup framtida relation som möjligt bör genomsyra EU:s hantering av
processen.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

EU-ministrarna kommer på mötet att få information om den senaste
utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen och Ungern.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 24–25
september

EU-ministrarna ska också förbereda kommande möte i Europeiska rådet, 24–
25 september, om EU:s inre marknad, industripolitik och digitalisering samt
utrikespolitiska frågor som exempelvis EU:s relation till Turkiet och Kina.

Samordning av reseråd i coronatider

EU-ministrarna ska också ta upp hur samordningen av reserestriktioner inom
EU ska hanteras.

Regeringen anser att varje land bör bestämma själv om reserestriktioner men
välkomnar en ökad koordinering på EU-nivå.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 

 



Nytt ordförandeskap och
långtidsbudget på EU-möte
Publicerad 14 juli 2020

När EU-minister Hans Dahlgren deltar i en
videokonferens med medlemsländernas EU-ministrar
på onsdag ska de bland annat förbereda stats- och
regeringschefernas möte i Europeiska rådet i slutat av
veckan. EU-ministrarna kommer även att få en
genomgång av det tyska ordförandeskapets
prioriteringar för det kommande halvåret.

Det tyska ordförandeskapet presenterar sina
prioriteringar

På mötet kommer den tyska EU-ministern att presentera Tysklands
arbetsprogram och prioriteringar för rådets arbete fram till årsskiftet. 
Utöver prioriteringarna har det tyska ordförandeskapet ambitionen att
slutföra förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte

EU-ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet 17–18
juli. Stats- och regeringscheferna kommer då att förhandla om EU:s
långtidsbudget för 2021–2027 samt förslaget om återhämtningsåtgärder. På
mötet ska EU-ministrarna förbereda ett utkast till slutsatser.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.

Artikel: Intensivt arbete inför toppmöte i Bryssel
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Intensivt arbete inför toppmöte i
Bryssel
Publicerad 13 juli 2020

Nu börjar en vecka med intensiva förhandlingar i EU.
På onsdag har EU-ministrarna videomöte och på fredag
och lördag träffas EU:s ledare på ett extrainsatt möte i
Bryssel. Det blir det första fysiska toppmötet sedan i
februari. På agendan står kommissionens senaste
förslag till EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 och
EU:s återhämtningsplan. EU-minister Hans Dahlgren
ger sin syn på läget inför de fortsatta förhandlingarna.
Det var redan vid toppmötet i februari klart att medlemsstaterna stod
långt ifrån varandra gällande EU:s långtidsbudget och att det skulle bli
tuffa förhandlingar. Hur är utgångsläget nu?
– Läget är ett helt annat nu än i februari på grund av coronaviruset. Detta
har ju lett till en djup ekonomisk kris i alla våra länder. Därför är det
angeläget att EU-länderna tillsammans försöker få igång våra ekonomier
igen. Och därför ska man nu förutom budgeten också förhandla om en
omfattande återhämtningsplan. Gällande långtidsbudgeten så är
kommissionens förslag från i fredags i vissa delar små steg i rätt riktning,
utifrån det Sverige vill. Exempelvis föreslår man en viss förstärkning av
klimatåtgärderna. Men jag bedömer att vi fortfarande står långt ifrån många
av de andra medlemsstaterna. Så det finns beredskap för tuffa förhandlingar
även denna vecka, säger Hans Dahlgren.

Vad är viktigast för Sverige?
– För Sverige är det prioriterat att EU:s budget inte blir för stor, så att vi kan
landa i en rimlig svensk avgift. Sverige är en av de största nettobetalarna i
EU och det är rätt eftersom vi hör till de rikaste länderna. Men vår avgift kan
inte bli hur hög som helst. Vi tycker också att det är viktigt med en modern
budget där mer pengar går till säkerhet, miljö och klimatomställning. I det
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förslag som kom i fredags är det fortfarande för mycket som läggs på
exempelvis jordbruksstöd. Vad gäller återhämtningsplanen är det viktigt att
de pengar som EU ska låna upp förmedlas i form av lån och inte bidrag. På
så sätt tror vi att stödet kommer att bli mer effektivt. Och så undviker man
att tvinga kommande generationer att stå för återbetalningen i form av ännu
högre EU-avgifter.

Hur har den svenska regeringen jobbat inför veckans förhandlingar?
– Den senaste tiden har det varit väldigt många möten och samtal med
kollegor runt om i Europa. Jag har haft särskilt mycket kontakt med mina
kollegor i Danmark, Nederländerna och Österrike - länder som tycker som vi
i denna fråga. I fredags fick vi kommissionens nya förslag, och det kommer
att diskuteras av oss EU-ministrar vid ett videomöte på onsdag.  Och sedan
möts alla stats- och regeringscheferna vid förhandlingsbordet på fredag.

Tror du att man kommer kunna enas i helgen?
– Jag hoppas att det ska gå att komma fram till en uppgörelse då. Den kris vi
ska möta finns ju här och nu. Men det är fortfarande stora åsiktsskillnader, så
osvuret är bäst, säger EU-minister Hans Dahlgren.



EU:s återhämtningsfond i fokus
när EU-ministern samtalade med
sin franska kollega
Publicerad 02 juli 2020

Torsdagen den 2 juli besökte den franska
statssekreteraren för EU-frågor Amélie de Montchalin
Stockholm. Under ett digitalt möte med EU-minister
Hans Dahlgren diskuterades EU:s återhämtningsfond
med anledning av coronapandemin samt EU:s
långtidsbudget. Amélie de Montchalin träffade även
utrikesminister Ann Linde och näringsminister Ibrahim
Baylan.
Fokus för dagens digitala bilateral mellan EU-minister Hans Dahlgren och
hans franska kollega Amélie de Montchalin var EU:s återhämtningsfond med
anledning av coronapandemin samt EU:s långtidsbudget. Ytterligare
samtalsämnen som diskuterades var rättsstatsfrågan och den framtida
relationen mellan EU och Storbritannien.

-Jag är glad att Amélie de Montchalin var på besök i Stockholm idag. Vi
hade en bra diskussion om de förutsättningar och olika utgångspunkter som
råder för de olika medlemsstaterna i samtalen om återhämtningsfonden och
EU:s långtidsbudget, säger Hans Dahlgren.  Och vi var eniga om att det är
viktigt att det nu görs en gedigen gemensam insats för att få fart på de
europeiska ekonomierna igen.

På det informella videomötet med EU-ministrarna den 15 juli och vid det
extrainsatta toppmötet i Europeiska rådet i Bryssel den 17-18 juli, står både
återhämtningsfonden och EU:s långtidsbudget i fokus.

-För Sveriges del är det fortsatt viktigt att återhämtningsfonden baseras på
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lån och inte bidrag. Men ett ekonomiskt åtgärdspaket kan inte på egen hand
lösa de ekonomiska problemen i Europa. Dessa insatser måste komma
parallellt med att man får den inre marknaden och fria rörligheten att åter
fungera fullt ut i Europa. En välfungerande inre marknad är avgörande för
EU:s ekonomiska återhämtning, säger Hans Dahlgren.



Långtidsbudget och brexit på EU-
möte
Publicerad 12 juni 2020 Uppdaterad 12 juni 2020

EU:s långtidsbudget och brexit är två av de frågor som
EU-ministrarna ska diskutera när de möts på tisdag 16
juni, i ett videomöte.

EU:s långtidsbudget – nytt förslag från EU-
kommissionen

EU-ministrarna inleder mötet med att diskutera EU-kommissionens
uppdaterade förslag till långtidsbudget för EU 2021–2027. Ministrarna
kommer samtidigt att behandla det förslag till återhämtningsinstrument som
EU-kommissionen presenterade i samband med förslaget till ny
långtidsbudget.

I det uppdaterade förslaget till långtidsbudget föreslår EU-kommissionen att
utgifterna ska uppgå till 1100 miljarder euro för 2021–2027. Kommissionen
föreslår vidare att återhämtningsinstrumentet ska uppgå till 750 miljarder
euro, varav 500 miljarder euro i bidrag och 250 miljarder euro i lån.

Instrumentet ska finansieras genom att EU-kommissionen lånar upp medel
på kapitalmarknaden för EU:s räkning.

Återhämtningsinstrumentet föreslås finansiera existerande och nya program i
EU-budgeten bland annat en ny facilitet för återhämtning och motståndskraft
som ska stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsländerna. EU-
kommissionen föreslår att medlemsländerna ska kunna ansöka om stöd från
faciliteten baserat på sina återhämtningsplaner.

Regeringen anser att EU-budgeten bör minska och bli mer modern samt att
rabatter är en förutsättning för en överenskommelse. Regeringen betonar att
EU:s ekonomiska åtgärder till följd av Covid-19, inklusive för att stödja
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återhämtningen, bör vara temporära, välriktade, proportionerliga och
budgetrestriktiva. Ekonomiskt stöd bör bygga på existerande instrument och
befintliga finansieringsformer samt vara riktade till de delar av EU där
behoven är störst.

Regeringen är därför kritisk till att EU-kommissionen föreslår att
återhämtningsinstrumentet ska bygga på upplåning som i hög utsträckning
ska användas som bidrag till EU:s medlemsstater. Regeringen föredrar
förmånliga lån som stödform samt betonar att stödet ska vara tidsbegränsat
och användas för krishantering och återhämtning.

Brexit

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började
en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under
övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om
hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. EU-
ländernas stats- och regeringschefer har bestämt att det är EU-kommissionen
som ska förhandla för EU:s räkning.

EU och Storbritannien har mötts i fyra förhandlingsrundor, varav tre via
video. Ett toppmöte mellan EU och Storbritannien äger rum 15 juni.

På tisdagens möte kommer EU-ministrarna att diskutera läget i förhandlingen
och få en uppdatering av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

Hittills har inga betydande genombrott gjorts i förhandlingarna och parterna
är överens om att förhandlingstakten måste öka. Diskussioner pågår om
tidpunkterna för kommande rundor.

Om Storbritannien vill förlänga övergångsperioden måste det göras innan
månadsskiftet juni/juli. Om förlängningen inte blir av måste en
överenskommelse vara klar före den 31 oktober i år för att avtalet om den
framtida relationen ska hinna godkännas av både EU och Storbritannien
innan årsskiftet.

Regeringen anser att det är viktigt att säkra en ordnad och förutsägbar
process och att så mycket som möjligt av den framtida relationen hinner
komma på plats innan övergångsperioden är slut. Unionens intresse av en så
bred och djup framtida relation som möjligt bör genomsyra EU:s hantering av
processen.



EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på videomötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video. 
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva
mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

 



Gemensamt uttalande av Sveriges
och Finlands EU-ministrar: En
välfungerande inre marknad är
avgörande för EU:s ekonomiska
återhämtning
Publicerad 05 juni 2020

Coronapandemin har utmanat Europeiska unionen på alldeles nya sätt. De
sociala och ekonomiska följderna av pandemin är omfattande. En ambitiös
insats krävs nu för att trygga medborgarnas välfärd och för att återskapa
ekonomisk tillväxt i Europa.

En välfungerande inre marknad är en garanti för EU:s välfärd, och under de
gångna krismånaderna har den visat sitt värde för medborgarna och
företagen. Att trygga och stärka den inre marknaden bör utgöra kärnan i
EU:s återhämtning och långsiktiga tillväxt.

Det är nu av största vikt att EU kan mobilisera den inre marknadens fulla
potential. Detta inbegriper ett starkare fokus på genomförandet av befintlig
EU-lagstiftning, med andra ord: vi måste fullfölja det vi kommit överens om i
rådet. Genom att till fullo utnyttja våra styrkor inom digital ekonomi,
klimatneutral teknik och cirkulär ekonomi kan vi bygga upp en hållbar
ekonomisk tillväxt och uppmuntra konkurrens och förnyelse i den
europeiska ekonomin.

Tjänsters fria rörlighet är en omistlig del av den inre marknaden och kan
erbjuda betydande ekonomiska fördelar förutsatt att de tillämpas aktivt och
på rätt sätt av lokala, regionala och nationella myndigheter och av
kommissionen. På vägen mot återhämtning måste därför den inre marknaden
för tjänster få nya impulser och hinder måste undanröjas. Vår
återhämtningsplan bör beakta genomförandet av kommissionens meddelande
från mars 2020.
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En rättvis, öppen och konkurrenskraftig inre marknad ska förbli
utgångspunkten för främjandet av handel på lika villkor globalt och inom
EU. Detta går hand i hand med upprätthållandet av en strikt och självständig
konkurrenspolitik. All snedvridning av konkurrensen försvagar vår
konkurrenskraft i det långa loppet.

Det tillfälliga systemet med statsbidrag medan krisen pågår är mycket viktigt.
För den europeiska ekonomins vidare utveckling är det emellertid avgörande
att reglerna för konkurrens och statligt stöd förblir strikta och effektiva. De
måste tillåta effektivt ingripande i konkurrensbegränsande förfaranden och
säkerställa lika villkor för medlemsstaterna.

Den internationella handeln kommer att spela en central roll när vi
övervinner coronakrisen och stöder återhämtningsprocesser i EU och
globalt. EU:s roll som försvarare av multilateralt samarbete och fri
regelbaserad handel är avgörande i tider av protektionistiska
tendenser. Diskussionen om Europas strategiska autonomi får inte leda till
protektionism.

Utvärderingen av EU:s handelspolitik efter coronakrisen måste göras
tålmodigt och omsorgsfullt, utan att vi drar förhastade slutsatser. Vi måste
vara pragmatiska och inte glömma de enorma fördelar som årtionden av
frihandel gett oss. EU ska alltid vara en förespråkare av frihandel, inte en
uppviglare till handelskrig.

Tytti Tuppurainen                                        Hans Dahlgren
Europa- och ägarstyrningsminister          EU-minister
Finland                                                           Sverige



Anna Hallberg och Hans Dahlgren
samlade näringsliv och
fackföreningar för samtal om
handelsrelationen till
Storbritannien
Publicerad 12 maj 2020

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister
Hans Dahlgren samlade företrädare från Sveriges
näringsliv och de fackliga organisationerna för att
diskutera den framtida handelsrelationen mellan EU och
Storbritannien.
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och nu pågår förhandlingar
om Storbritannien och EU:s framtida handelsrelation. Storbritannien är en av
Sveriges viktigaste handelspartners och fler än 60 000 jobb i Sverige
understöds av exporten till Storbritannien.

– De pågående förhandlingarna sker under stor tidspress och det är inte
säkert att vi får det resultat vi önskar. Men även med ett bra
förhandlingsresultat kommer det att bli mindre smidig handel än idag, säger
Anna Hallberg.

På mötet, som skedde över videolänk den 11 maj, diskuterades också den
pågående coronapandemins effekter på svensk export och handel med
omvärlden.
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Artikel Hans Dahlgren
Europadagen
Publicerad 08 maj 2020

Med anledning av Europadagen 2020 intervjuas EU-
minister Hans Dahlgren om sin syn på EU-samarbetet
och vilka frågor som är viktigast för EU att hantera just
nu.
Från att EU under 2019 fortsatt fokuserat på Brexit, dominerades
diskussionerna i början av 2020 av EU:s långtidsbudget. De senaste
månadernas utveckling och spridning av det nya coronaviruset har dock
omkullkastat EU:s agenda och nu är arbetet inriktat på att hantera
smittspridningen och de stora konsekvenser covid-19 medfört.

Vad gör EU med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och
de konsekvenser det medför?

– Alla länder har samma mål – att värna och skydda sina medborgare.
Folkhälsa och sjukvård är varje lands eget ansvar.

– EU har bland annat inlett gränsöverskridande samarbeten för att stötta
corona-relaterad forskning, bland annat för att få fram ett vaccin.
Tillsammans med WHO anordnade EU en stor givarkonferens som redan
första dagen samlade in 7,4 miljarder euro till det arbetet. Patienter och
medicinsk personal har även flyttats mellan länder där det finns behov och
där det finns resurser. EU arbetar dessutom för att säkra tillgången på
medicinsk utrustning och nödvändiga läkemedel.

– Därutöver har så kallade ”gröna filer” upprättats vid många gränspassager,
för att smidigt kunna frakta gods mellan olika medlemsstater, när den inre
rörligheten minskats, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Hur påverkar den nuvarande krisen EU-samarbetet?
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– Det här är en kris som drabbar alla länder hårt. Viruset känner inga
gränser. Men det är också en kris vi inte reder ut ensamma – det krävs
gemensamma krafter!

– Inledningsvis agerade många medlemsstater strikt efter sina egna nationella
behov vilket ledde för många till en ryggmärgsreflex som gjorde att man
satte upp hinder vid gränserna, också inne i Europa. Den inre rörligheten
begränsades och i flera fall stoppades medicinsk utrustning från att nå dem
som behövde den bäst. En del av de här problemen har nu kunnat rätas upp,
men fortfarande inte alla.

– Eftersom vi inte kan resa och ha möten som vanligt, så får detta också
praktiska konsekvenser för mig och mina EU-kollegor. I princip sker alla
våra kontakter numera via telefon eller videokonferenser. Det fungerar
väldigt bra men det tar ändå lite tid att hitta rutiner som får arbetet att rulla
på som under normala omständigheter.

Vilken är den viktigaste frågan att fokusera på i europasamarbetet just
nu med anledning av det nya coronaviruset?

– Förutom de mest akuta insatserna för att bidra med att rädda liv så är den
ekonomiska återhämtningen en oerhört viktig fråga. Vi måste fortsätta driva
de frågor som vi redan kommit överens om i unionen: att stärka den inre
marknaden, att driva på den gröna omställningen för att rädda klimatet, att
stärka vår europeiska konkurrenskraft, våra jobb och vår välfärd.

– De europeiska länderna är inne i en kris som gjort att flera regeringar har
fattat beslut för att skydda sina egna medborgare, i många fall av ett slag som
vi inte ens hade kunnat föreställa oss för bara några månader sedan.  Men
det får aldrig ske på bekostnad av EU: s grundläggande värderingar. Det
finns en risk att situationen kan missbrukas, att den används som ett medel
för att inskränka grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet och
pressfrihet. Så rättsstatsfrågorna är något vi fokuserar på både nu under
pågående kris och som vi kommer att hålla i efter att vi tagit oss igenom
detta.

Går det att jämföra den nuvarande situationen med någon annan kris
som EU-samarbetet genomgått?

– Nej, jag menar att detta är en kris utan dess like. Till skillnad från andra
kriser, som kanske bara drabbat något enskilt land eller region, så är vi nu
alla drabbade. Samtidigt kan vi påminna oss om att EU faktiskt bildades för



att hindra en upprepning av en annan katastrof. Det världskrig som tog livet
av miljontals oskyldiga civila, runt om på vår kontinent. Drygt 70 år senare
kan vi konstatera att EU klarat det främsta provet, att bevara freden.

Om du blickar framåt, vad tror du EU-samarbetet kan dra för lärdomar
av den nuvarande situationen?

– Det finns säkert många lärdomar att dra av den situation vi befinner oss i.
En dag kommer krisen att ligga bakom oss. Då behöver vi också fundera på
vad vi kan göra för att stärka vårt samhälle, ha en bättre beredskap och en
bättre motståndskraft vid nästa kris. Jag tror faktiskt att de funderingarna
kommer att leda oss till slutsatsen att vi behöver mer av EU framöver, säger
Hans Dahlgren.



Gemensamt uttalande – Rule of
Law in the context of the Covid-19
crisis
Publicerad 01 april 2020 Uppdaterad 08 april 2020

Gemensamt uttalande från Sverige, Belgien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal,
Spanien och Tyskland.
In this unprecedented situation, it is legitimate that Member States adopt
extraordinary measures to protect their citizens and overcome the crisis. We
are however deeply concerned about the risk of violations of the principles
of rule of law, democracy and fundamental rights arising from the adoption
of certain emergency measures. Emergency measures should be limited to
what is strictly necessary, should be proportionate and temporary in nature,
subject to regular scrutiny, and respect the aforementioned principles
and international law obligations.

They should not restrict the freedom of expression or the freedom of the
press. We need to jointly overcome this crisis and to jointly uphold our
European principles and values on this path. We therefore support the
European Commission initiative to monitor the emergency measures and
their application to ensure the fundamental values of the Union are upheld,
and invite the General Affairs Council to take up the matter when
appropriate.

Bulgarien, Rumänien och Ungern har efter publicering meddelat att
även de anslutit sig till uttalandet.
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Grönt ljus till mandatet för
förhandlingar med Storbritannien
Publicerad 26 februari 2020

När EU-ministrarna möttes i allmänna rådet 25 februari
antog de mandatet till EU-kommissionen för att påbörja
förhandlingarna om hur den framtida relationen mellan
Storbritannien och EU ska se ut. EU-ministrarna
förberedde också nästa möte i Europeiska rådet och
fick information om ett förslag från kommissionen om
utvidgningen.

Nästa steg i relationen mellan EU och Storbritannien

– Vi har som svensk målsättning att åtminstone få med det mest
grundläggande, alltså frihandelsavtal, överenskommelse om samarbete när
det gäller inre och yttre säkerhet, och ett interinstitutionellt ramverk så att
man kan lösa ut tvister om man eventuellt blir oense om tolkningen av
avtalet. Men det är kort om tid, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

På mötet i allmänna rådet godkände EU-ministrarna mandatet och gav
chefsförhandlare Michel Barnier i uppdrag att inleda förhandlingarna med
Storbritannien.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari började en
övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden
ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida
relationen ska se ut.

Förberedelser inför Europeiska rådet och utvidgning

EU-ministrarna förberedde också nästa möte i Europeiska rådet. De fick
också information om ett meddelande från EU-kommissionen om att förnya
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utvidgningsprocessen.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.



EU-ministrarna diskuterar mandat
för förhandlingar med
Storbritannien
Publicerad 24 februari 2020

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor på
tisdag i allmänna rådet ska de bland annat diskutera
mandatet EU-kommissionen ska få för att förhandla om
hur den framtida relationen mellan Storbritannien och
EU ska se ut. EU-ministrarna ska också förbereda nästa
möte i Europeiska rådet samt ta upp ett förslag från
kommissionen om utvidgningen.

Nästa steg i relationen mellan EU och Storbritannien

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari började en
övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden
ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida
relationen ska se ut. Stats- och regeringscheferna har bestämt att det är EU-
kommissionen som ska förhandla för EU:s räkning, utifrån ett mandat.

På mötet ska ministrarna i allmänna rådet komma överens om mandatet till
EU-kommissionen. Framöver är det också allmänna rådets uppgift att följa
upp att kommissionen följer mandatet. Chefsförhandlare Michel Barnier
kommer regelbundet att rapportera om förhandlingarna till allmänna rådet.

Förslaget till mandat har fyra delar:

Den första delen är inledande bestämmelser om gemensamma värden
och områden av gemensamt intresse som ska utgöra grund för den
framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
Del två tar upp grunderna för det framtida ekonomiska partnerskapet
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mellan EU och Storbritannien.
Del tre handlar om vilket samarbete EU och Storbritannien ska ha
framöver om inre och yttre säkerhet Den sista delen handlar om
institutionella och horisontella arrangemang, till exempel hur tvister ska
lösas.
Avslutningsvis finns information om var avtalet gäller, språk och om hur
förhandlingarna ska gå till.

Regeringen anser att det är avgörande att förhandlingarna blir ordnade och
förutsägbara och att de blir klara innan övergångsperioden går ut.
Förhandlingarna bör präglas av EU:s intresse av en så bred och djup framtida
relation som möjligt med Storbritannien.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte i mars

EU-ministrarna ska också förbereda nästa planerade möte i Europeiska
rådet. Dagordningen är ännu inte klar men sannolikt kommer den att
innehålla punkter om europeiska terminen, inre marknaden, digitalisering
och den framtida relationen med Storbritannien. Stats- och regeringscheferna
kommer också att ta upp EU:s framtida relation med Storbritannien och
toppmötet 30–31 mars i Peking.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens
arbetsprogram

På allmänna rådets möte kommer EU-kommissionen presentera sitt
arbetsprogram för ministrarna. De kommer sedan att diskutera förslaget för
att tillsammans med EU-parlamentet och kommissionen landa i vilka frågor
som ska prioriteras i lagstiftningsarbetet under året samt på lång sikt.

Utvidgningen av EU

EU-ministrarna kommer att får information om ett meddelande från EU-
kommissionen om att förnya utvidgningsprocessen. Kommissionens förslag
handlar om att processen ska få ökad trovärdighet, starkare politisk styrning
och vara mer dynamisk och förutsägbar. Konkret innebär förslaget att mer
fokus ska ligga på rättsstatens principer och att kapitlen om detta ska öppnas
först och stängas sist. Kommissionen föreslår också att arbete för att minska
korruptionen ska genomsyra processen.

Regeringen stödjer förslaget om att se över utvidgningsprocessen.



EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.



EU:s långtidsbudget på EU-
ministrarnas möte i Bryssel
Publicerad 19 februari 2020

På ministerrådsmötet 17 februari förberedde EU-
minister Hans Dahlgren och hans EU-kollegor det
extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget senare i
veckan.
EU-ministrarna diskuterade det nya förslaget om EU:s långtidsbudget för
åren 2021–2027 som Europeiska rådets ordförande Charles Michel
presenterade i fredags förra veckan. Förslaget är tänkt att ligga till grund för
en slutlig uppgörelse mellan EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska
rådet 20 februari.

På mötet framförde EU-minister Hans Dahlgren att förslaget inte är bra nog.
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Hans Dahlgren om de kommande
budgetförhandlingarna i EU
Publicerad 19 februari 2020

På ett extrainsatt toppmöte i Europeiska rådet den 20
februari ska EU:s ledare komma överens om EU:s
budget för perioden 2021–2027. Hör EU-minister Hans
Dahlgren om Sveriges hållning och hans förväntningar
på de kommande dagarnas förhandling.
Nu ska statsminister Stefan Löfven och de övriga EU-ländernas stats- och
regeringschefer enas om EU:s nya långtidsbudget. Den sträcker sig över de
kommande sju åren och det handlar om stora summor pengar. Sverige vill,
tillsammans med framförallt Danmark, Nederländerna och Österrike, hålla
nere volymen på budgeten medan många andra länder vill se en större
budget. 

I filmen kan du höra mer om Sveriges hållning och EU-ministerns tankar
inför förhandlingarna i Bryssel.
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EU-ministrar diskuterar EU:s
långtidsbudget inför
budgettoppmöte
Publicerad 11 februari 2020

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor
från EU:s medlemsländer 17 februari ska de diskutera
ett förslag om EU:s långtidsbudget för perioden 2021–
2027. Diskussionen är en förberedelse inför det
extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget 20
februari.
I december presenterade Finland, som då var EU:s ordförandeland, ett
förslag till långtidsbudget med siffror för den totala utgiftsnivån samt för de
olika utgiftsområdena. Sedan dess har Europeiska rådet tagit över
förhandlingen om långtidsbudgeten och ordförande Charles Michel har
träffat de flesta av EU:s stats- och regeringschefer för att skaffa sig en bild
av förhandlingsläget. Inför EU-ministrarnas möte kommer Charles Michel att
presentera ett nytt förslag till långtidsbudget.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på allmänna rådets möte i
Bryssel.
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EU-resan: EU-ministern möter
unga runt om i Sverige
Publicerad 11 februari 2020

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU?
Vet de hur EU påverkar deras vardag och känner de att
de kan påverka de förordningar och direktiv som
beslutas om i Bryssel? För att ta reda på detta, besöker
EU-minister Hans Dahlgren under året skolor,
högskolor och universitet runt om i Sverige. EU-
ministern hoppas även att få med sig ungas perspektiv
på vad EU ska vara i framtiden.
I år har Sverige varit med i EU i 25 år. Storbritannien har nyligen lämnat
unionen och en nytillträdd kommission har presenterat sitt arbetsprogram för
de kommande åren. De senaste åren har stats- och regeringscheferna inom
EU diskuterat EU:s framtida utveckling och en framtidskonferens som
spänner över två år inleds senare i vår.

Under året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor, universitet och
högskolor runt om i Sverige. Förhoppningen är att öka kunskapen om och
delaktigheten i EU-frågor, samt fånga upp ungas tankar och förhoppningar
kring framtidens EU.

Vad tror du intresserar ungdomar mest när det kommer till EU?

- Det är ofta frågor som liknar dem på den inrikespolitiska dagordningen i
Sverige. Framförallt klimat men också säkerhet och migration. Dessutom
finns en nyfikenhet om vad EU egentligen är och hur arbetet fungerar i
praktiken, säger Hans Dahlgren.

Tror du att de som vuxit upp med Sverige som EU-medlem ser på
Europeiska unionen annorlunda än de som minns när Sverige ännu inte
var med?
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- Ja, det finns en skillnad. För många som växer upp nu det nog rätt självklart
att Sverige är medlem. Vi som är lite äldre minns ju att EU-medlemskapet en
gång i tiden var en mycket omdebatterad fråga och det minnet finns ju inte
hos de yngre. Men överlag, både bland yngre och äldre, har stödet för EU
ökat i Sverige.

Vad hoppas du kunna förmedla till ungdomarna?

- Jag vill att de ska få en bild av vilka frågor Sverige arbetar för i EU. Det
handlar om klimatet och att skapa flera jobb, om hållbar migration och att
Europa också ska ha en social dimension. Och inte minst – att genom
samarbete med andra länder så värnar vi freden.

Hur kommer besöken att bidra till ditt fortsatta arbete med EU-frågor?

- Det är en del i mitt uppdrag, att sprida information och kunskap om EU-
politiken. Men det ger mig också möjlighet att träffa yngre personer, att få
möjlighet till samtal och få lyssna på vad de tycker är viktigt, säger EU-
ministern.



EU-minister Hans Dahlgren och
utrikeshandelsminister Anna
Hallberg inför att Storbritannien
lämnar EU
Publicerad 29 januari 2020 Uppdaterad 13 februari 2020

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Vad
händer nu och vad innebär övergångsperioden som
tagit vid den 1 februari? Hur kommer den framtida
relationen med EU och Storbritannien att se ut? EU-
minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister
Anna Hallberg berättar mer.
När Storbritannien lämnade EU den 1 februari tog en övergångsperiod vid
som löper fram till den 31 december 2020. Vad innebär detta?

Storbritannien är en viktig partner för Sverige på många plan, inte minst när
det gäller handelsrelationer de båda länderna emellan men även i andra
sammanhang. På sikt är det därför viktigt för regeringen att skapa bra avtal
med britterna. Hur kommer den framtida relationen med EU och
Storbritannien att se ut? 

När övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 är det tänkt att den
framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska ta vid. Vad hoppas
regeringen på att detta ska innebära, rent konkret?

EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg
berättar mer i filmen.
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Förslag till framtidskonferens för
EU
Publicerad 24 januari 2020 Uppdaterad 24 januari 2020

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor
från EU-länderna 28 januari ska de prata om ett förslag
om en konferens om EU:s framtid. Ministrarna kommer
även att få en genomgång av det kroatiska
ordförandeskapets program.

Konferensen EU:s framtid

EU-kommissionen presenterade i veckan ett förslag på en konferens om
EU:s framtid. Syftet med konferensen är att stärka demokratin i
unionen. Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen ska nu
komma överens om målen för konferensen.

Regeringen anser att det är viktigt att en konferens om EU:s framtid uppnår
konkreta resultat och att de nationella parlamenten är med. Regeringen anser
också att det är viktigt att undvika en dragkamp mellan EU-institutionerna
om vem som ska göra vad. Det är grundläggande för regeringen att den
institutionella balansen består.

Mer om konferensen på EU-kommissionens webbplats

Kroatiska ordförandeskapets prioriteringar

På mötet kommer Kroatien som är ordförandeland under våren att
presentera sitt arbetsprogram.

Arbetsprogrammet har fyra pelare:

Ett EU som utvecklas – gröna given, inre marknaden och EMU
Ett EU som ansluter – transport, utbildning, kultur och sport
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Ett EU som skyddar – rättsliga frågor, migration och rättsstatens
principer
Ett inflytelserikt EU – möten med andra länder och kampen mot
klimatförändringar.

Kroatien kommer även att arbeta med utvidgningen, EU:s långtidsbudget och
brexit.



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på
ministermöte
Publicerad 09 december 2019

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av
frågorna på dagordningen när EU-minister Hans
Dahlgren deltar i EU:s ministerråd för allmänna frågor
den 10 december. Ministrarna ska också förbereda
nästa möte i Europeiska rådet 12–13 december.

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer det finländska ordförandeskapet att ge EU-ministrarna en
lägesuppdatering om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Veckan innan
mötet presenterade ordförandeskapet ett reviderat förslag till långtidsbudget
med siffror för den totala utgiftsnivån samt för de olika utgiftsområdena. EU-
ministrarna kommer att ha en första diskussion om det siffersatta förslaget
inför mötet i Europeiska rådet senare i veckan.

Regeringen kan inte acceptera förslaget som innebär en utgiftsnivå som
motsvarar 1,07 procent av medlemsländernas samlade
bruttonationalinkomst, BNI. Regeringen anser att utgifterna inte bör
överstiga 1,00 procent av EU:s BNI.

Regeringen är dock positiv till att förslaget tydliggör kopplingen mellan EU:s
budget och rättsstatens principer samt att minst 25 procent av budgeten ska
gå till klimatåtgärder.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13
december

https://www.regeringen.se/


EU-ministrarna kommer också att förbereda dagordningen till det kommande
mötet i Europeiska rådet, 12–13 december. Förhoppningen är att Europeiska
rådet ska avsluta arbetet med en långsiktig klimatstrategi för EU. Europeiska
rådet kommer även att ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, EU:s
strategiska agenda och externa relationer.

Regeringen anser att EU bör anta en ambitiös långsiktig klimatstrategi så fort
som möjligt så att den kan kommuniceras till FN i början av 2020.
Regeringen kommer att arbeta för att EU ska ha som mål att vara
klimatneutralt senast år 2050.

EU-kommissionens arbetsprogram 2020

I början av 2020 kommer den nya EU-kommissionen sannolikt att presentera
sitt nya arbetsprogram. På mötet kommer ministrarna få information om
arbetet med arbetsprogrammet.

Europeiska terminen 2020

Inför mötet kommer ordförandelandet att presentera en färdplan för den
europeiska terminen 2020. Den europeiska terminen är ett ramverk inom EU
för att öka samstämmigheten i rapporteringen och granskningen av det EU-
länderna gör för att säkra tillväxt och sysselsättning.

Regeringen välkomnar färdplanen och anser att EU har en viktig roll i
arbetet med att skapa hållbar tillväxt och fler jobb på en arbetsmarknad i
förändring.

Rättsstatens principer i EU

På mötet kommer EU-ministrarna att ha en utfrågning av Ungern.
Bakgrunden till utfrågningen är att Europaparlamentet i september 2018
röstade för ett förslag om att aktivera artikel 7 då parlamentet menar att det
finns en klar risk att Ungern inte följer EU:s grundläggande värden. I artikel
7 (1) står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en
medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Utfrågningen kommer att handla om tre områden: domares, domstolars och
andra institutioners oberoende, yttrandefrihet och akademisk frihet.

EU-ministrarna kommer också få information om den senaste utvecklingen



på rättsstatsområdet i Polen.
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet.



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på EU-
ministermöte
Publicerad 21 november 2019

Utvidgningen av EU och rättsstatens principer var två
av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans
Dahlgren träffade sina motsvarigheter från EU-länderna
den 19 november i Bryssel. Mötet handlade också om
EU:s långtidsbudget och nästa möte i Europeiska rådet
i december.

EU:s utvidgning

- Flera av oss sa att vi måste anstränga oss för att hitta ett sätt att nå enighet
kring utvidgningsfrågan. Det hade vi ju inte i förra månaden. Vi som tog upp
det här förslaget tyckte att kommissionen skulle få i uppdrag att lägga fram
ett förslag på hur vi kan se över hela utvidgningsprocessen. Men det vore bra
att göra ett omtag genom att se över själva processen, sa EU-minister Hans
Dahlgren efter mötet.

På mötet fick ministrarna en lägesuppdatering om utvidgningsprocessen av
EU-kommissionen.

Stats- och regeringscheferna beslutade på det senaste mötet att återkomma
till frågan före toppmötet om västra Balkan i maj 2020.

Rättsstatens principer i EU

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, diskuterade
med ministrarna hur respekten för grundläggande rättigheter kan stärkas i
EU. 
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EU:s långtidsbudget

På mötet gav det finländska ordförandeskapet EU-ministrarna en
lägesuppdatering från förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
Stats- och regeringscheferna kommer att ta upp långtidsbudgeten på EU-
toppmötet i december.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13
december

EU-ministrarna förberedde även dagordningen till det kommande mötet i
Europeiska rådet, 12–13 december. Troligen kommer Europeiska rådet ta
upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, den strategiska agendan, EU:s
klimatarbete och externa relationer.

 

 



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på
ministermöte
Publicerad 18 november 2019

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av
frågorna på dagordningen när EU-minister Hans
Dahlgren träffar sina kollegor i Bryssel 19 november.
Medlemsländernas EU-ministrarna ska också förbereda
nästa möte i Europeiska rådet.

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer det finländska ordförandeskapet ge EU-ministrarna en
lägesuppdatering från förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

Stats- och regeringscheferna kommer att ta upp långtidsbudgeten på
toppmötet i december.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13
december

EU-ministrarna kommer också att förbereda dagordningen till det kommande
mötet i Europeiska rådet, 12–13 december. Troligen kommer Europeiska
rådet ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, den strategiska agendan,
EU:s klimatarbete och externa relationer.

Ökad respekt för rättsstatens principer i EU

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, kommer att
diskutera med ministrarna hur respekten för grundläggande rättigheter kan
stärkas i EU.
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Regeringen välkomnar diskussionen och ser med oro på utvecklingen i flera
medlemsstater. Regeringen anser inte att EU:s värden är förhandlingsbara.
Alla medlemsländer måste leva upp till de åtaganden de gjort i såväl EU som
Europarådet och FN.

Utvärdering av årlig rättsstatsdialog

I november 2016 beslutade EU-ministrarna att de skulle utvärdera den årliga
rättsstatsdialogen i slutet av 2019. På mötet förväntas ministrarna anta
slutsatser som fokuserar på en mer resultatinriktad dialog i form av en årlig
lägesuppdatering om rättsstatsprincipen i olika medlemsländer.

EU:s utvidgning

På mötet görs en lägesuppdatering om utvidgningsprocessen av EU-
kommissionen.

Stats- och regeringscheferna beslutade på det senaste mötet att återkomma
till frågan före toppmötet om västra Balkan i maj 2020.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet.



Ökad delaktighet i fokus under
EU-forum
Publicerad 28 oktober 2019

Den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in till
ett EU-forum i Stockholm riktat till de 77 aktörer som
ingått så kallade EU-handslag. Arbetet med att stärka
delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-
relaterade frågor i Sverige följdes upp och det blev
också paneldebatt, gruppdiskussioner och
inspirationsbesök från Frankrike.
Inbjudna till EU-forumet var representanter från arbetsmarknadens parter,
kommuner, regioner, ungdomsrörelser, universitet och högskolor med flera.

– Det är väldigt roligt att se er alla här, som har ingått i EU-handslag, för ett
gemensamt arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget
kring EU-relaterade frågor i Sverige. Ni bidrar allihop till att stärka
delaktighetsarbetet utifrån era förutsättningar och era roller, sa EU-minister
Hans Dahlgren som inledde forumet.

EU-ministern berättade mer om hur regeringen även på flera andra sätt
utöver EU-handslagen arbetar för ökad delaktighet. Arbetet kan delas in i tre
områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta
former för samråd och ökat engagemang. Som exempel på samråd lyfte EU-
ministern så kallade EU-sakråd som ett exempel. Det är en arbetsmetod som
regeringen kan använda för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och
perspektiv från det civila samhällets organisationer i ett tidigt skede.

– Jag deltog själv på ett EU-sakråd om EU:s långtidsbudget. Det var otroligt
spännande att ta del av mängder av tankar om hur man till exempel kan
förändra EU:s jordbrukspolitik så att den blir mindre dyrbar och mer
framtidsinriktad, sa Hans Dahlgren.
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EU-ministern berättade också om några av de frågor som är aktuella i EU,
däribland förhandlingen om EU:s nästa fleråriga budgetram och brexit.

En tillbakablick över det arbete som gjorts och konkreta
exempel

EU-ministern deltog också i en paneldiskussion som var en del av forumet.
Där delade flera aktörer som ingått EU-handslag med sig av hur deras
delaktighetsarbete ser ut. De gav konkreta exempel på genomförda
åtaganden. Panelen diskuterade också utmaningar och möjligheter kring det
fortsatta arbetet.

En av deltagarna i panelen var Ebba Kock, ordförande för Sveriges
Elevkårer som när de ingick ett EU-handslag 2017 åtog sig att stärka ungas
delaktighet i, och kunskap om, EU genom olika åtgärder.

– Centralt för alla våra åtaganden har varit att stärka ungas ägandeskap av
EU-frågor, vilket vi ser både som en förståelse för och deltagande i processer
som gäller EU. Det handlar om att förstå var vi i Sverige är i förhållande till
EU och att unga ska inkluderas i de processerna, sa Ebba Kock.

Som exempel tog hon genomförandet av skolval inför valet till
Europaparlamentet och underströk vikten av att politik diskuteras i skolan.

I panelen satt också bland andra Magnus Weberg, kommunstyrelsens
ordförande i Sjöbo kommun, som berättade om hur de fyra kommuner som
samarbetar genom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, samarbetar
för att stärka sitt EU-arbete. Bland annat har de utbildat tjänstepersoner om
EU och tagit fram en kommunikationsstrategi för att kommunicera ut EU-
samarbetet på likartat sätt i de fyra kommunerna. Inför valet till
Europaparlamentet skickades ett vykort ut till samtliga förstagångsväljare för
att uppmärksamma valet.

”Ett superviktigt forum för oss”

Hur får vi fler att engagera sig? Det var frågan i fokus när det efter
panelsamtalet var dags för gruppdiskussioner bland de inbjudna deltagarna.
Kenneth Lundmark och Christoffer Lundström, förbundschef respektive
enhetschef på studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, var två som
deltog i samtalen. Att aktivt arbeta för ökad kunskap om EU är en
självklarhet, menar de och berättar att det för dem var viktigt att vara en del



i forumet.

– Vi jobbar utifrån demokratiperspektivet och då är det här ett superviktigt
forum för oss. Vi verkar för ökad demokrati och EU-frågorna och
delaktighetsperspektivet är en del av det. Vi är en del av EU och EU är också
en del i svensk demokrati, vi hänger ihop, säger Kenneth Lundmark. 

Inspirationsexempel från Frankrike

EU-forumet avslutades med ett inspirationsbesök från Frankrike genom
Gaëtane Ricard-Nihoul från franska Utrikesdepartementet. Hon berättade
bland annat mer om de medborgarkonsultationer om EU:s framtid som
Frankrikes president Emmanuel Macron tog initiativ till 2018. Genom
seminarier, debatter och ett webbaserat frågeformulär kunde EU:s
medborgare säga sitt om hur de tycker att EU ska utformas i framtiden.

– Genom medborgarkonsultationerna, som hölls i 27 medlemsländer i EU,
nådde vi personer som normalt sett inte tar del av den här typen av debatter,
sa Gaëtane Ricard-Nihoul.



EU-ministrarna diskuterade brexit
och utvidgning
Publicerad 16 oktober 2019

Brexitdiskussionen dominerade dagordningen när EU-
minister Hans Dahlgren och hans kollegor träffades i
Luxemburg 15 oktober för att förbereda stats- och
regeringschefernas möte senare i veckan.

Brexit

På mötet förberedde EU-ministrarna brexitdiskussionen i Europeiska rådet
17 oktober då stats- och regeringscheferna träffas.

– Chefsförhandlare Barnier har gett oss en utförlig rapport om kontakterna
mellan förhandlarna från EU och britterna. Det är nu ett annat klimat i
samtalen och en mer optimistisk ton än det har varit tidigare, sade EU-
minister Hans Dahlgren efter mötet.

Diskussionerna mellan EU och britterna har under den sista tiden handlat om
att få till en klar överenskommelse som stats- och regeringscheferna kan ta
ställning till den 17–18 oktober.

– Det finns fortfarande möjligheter till en överenskommelse men också en
risk för en hård brexit, men det vill vi undvika.

EU:s utvidgning

EU-ministrarna diskuterade också om Nordmakedonien och Albanien ska få
börja förhandla om medlemskap i EU. Sannolikt fortsätter diskussionen på
Europeiska rådet då stats- och regeringscheferna träffas i slutet av veckan.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 
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EU-ministrarna diskuterade också övriga frågor på dagordningen till det
kommande mötet i Europeiska rådet, 17–18 oktober. Stats- och
regeringscheferna kommer då även att ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–
2027, internationella aspekter på klimatarbetet och utrikespolitiska frågor.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Luxemburg.



Brexit och utvidgning på EU-
ministermöte
Publicerad 14 oktober 2019

Brexit och utvidgningen är två av frågorna på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar
sina kollegor i Luxemburg 15 oktober. EU-ministrarna
ska också förbereda övriga frågor som stats- och
regeringscheferna ska ta upp på nästa möte i
Europeiska rådet.

Brexit

På mötet ska EU-ministrarna förbereda brexitdelen av diskussionen i
Europeiska rådet 17 oktober då stats- och regeringscheferna träffas.

För närvarande pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om det
alternativa förslag till den så kallade reservlösningen, som Storbritannien
lade fram den 2 oktober. Vad stats- och regeringscheferna kommer att
behöva göra beror på hur samtalen mellan EU och Storbritannien går.

EU-ministrarna kommer inte att ta ställning till förslagen från Storbritannien
eller frågan om en eventuell förlängning på mötet, det är upp till stats- och
regeringscheferna på Europeiska rådet att göra det.

För regeringen är det av högsta prioritet att säkra ett ordnat utträde för
Storbritannien ut ur EU. EU bör därför göra vad som är möjligt, inom
rimlighetens ramar, för att nå en överenskommelse med Storbritannien.

EU:s utvidgning

Eventuellt kommer EU-ministrarna besluta att Nordmakedonien och
Albanien ska få börja förhandla om medlemskap i EU.
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I maj rekommenderade EU-kommissionen att Nordmakedonien och
Albanien var redo att få börja förhandla om EU-medlemskap. Regeringen
anser att EU kan följa kommissionens bedömning och betonar att processen
måste utgå från och bidra till sammanhållning och enighet i EU.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18
oktober

EU-ministrarna kommer också att diskutera övriga frågor på dagordningen
till det kommande mötet i Europeiska rådet, 17–18 oktober. Den första
punkten på Europeiska rådets preliminära agenda är EU:s långtidsbudget för
2021–2027. Stats- och regeringscheferna kommer även att behandla brexit,
internationella aspekter på klimatarbetet, utvidgning av EU och
utrikespolitiska frågor.

EU-ministrarna kommer också följa upp föregående möte i Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.



EU:s strategi för Östersjöregionen
tio år
Publicerad 10 oktober 2019

Under 2019 fyller EU:s strategi för Östersjöregionen tio
år. Vad har strategin inneburit för Sverige och hur ser
utmaningarna ut inom Östersjöregionen idag? Det är
två av frågorna som EU-minister Hans Dahlgren här ger
svar på.
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Rättsstatens principer på EU-
ministermöte
Publicerad 17 september 2019

Rättsstatens principer och en utfrågning av Ungern var
två dagordningspunkter på agendan när Hans Dahlgren
träffade sina EU-ministerkollegor den 16 september i
Bryssel. EU-ministrarna behandlade också EU:s
långtidsbudget och förberedde nästa möte i Europeiska
rådet.

Rättsstatens principer i EU

EU-ministrarna hade en allmän debatt om hur rättsstatsprincipen ska
hanteras i EU med anledning av EU-kommissionens meddelande med en
åtgärdsplan för att stärka rättsstatens principer i EU.

Rättsstatens principer i Ungern

– Det är en allvarlig situation i Ungern och flera andra ställen där man verkar
gå ifrån våra mest grundläggande värderingar. Det handlar om problem med
akademisk frihet, yttrandefrihet och mötesfrihet sade EU-minister Hans
Dahlgren innan mötet.

Under mötet hölls en utfrågning av Ungern, för att ge en genomlysning av
läget i Ungern.

Bakgrunden till utfrågningen är att Europaparlamentet i september 2018
röstade för ett förslag där de uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot
Ungern. Europaparlamentet ansåg att det finns en klar risk att Ungern
åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

EU:s långtidsbudget
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EU-ministrarna fick information om hur det finska ordförandeskapet
kommer att lägga upp arbetet med EU:s långtidsbudget under hösten.
Ordförandeskapet återrapporterade också från resultaten av samtalen de haft
med varje enskild medlemsstat under de senaste veckorna.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18
oktober

EU-ministrarna förberedde Europeiska rådets oktobermöte. Sannolikt
kommer stats- och regeringscheferna behandla EU:s långtidsbudget, externa
relationer och brexit på det mötet.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på EU-
ministermöte
Publicerad 12 september 2019

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av
frågorna på agendan när Hans Dahlgren träffar sina
EU-ministerkollegor den 16 september i Bryssel. EU-
ministrarna ska även förbereda mötet i Europeiska
rådet.

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer EU-ministrarna att få information om hur det finska
ordförandeskapet kommer att lägga upp arbetet med EU:s långtidsbudget
under hösten samt återrapportera från resultatet av samtalen mellan
ordförandeskapet och varje enskild medlemsstat under de senaste veckorna.

Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera långtidsbudgeten i
oktober, med sikte på att nå en överenskommelse innan årets slut.

Rättsstatens principer i EU

EU-ministrarna kommer även att debattera hur rättsstatsprincipen ska
hanteras i EU.

Inför sommarens sista möte i allmänna rådet presenterade EU-kommissionen
ett meddelande med en åtgärdsplan för att stärka rättsstatens principer i EU.
Planen är uppdelad i tre delar: rättsstatskultur, förebyggande arbete och
snabba reaktioner när principen överträds.

Regeringen ser med oro på utvecklingen inom rättsstatsområdet i flera EU-
länder och välkomnar därför debatten och EU-kommissionens åtgärdsplan.
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Rättsstatens principer i Ungern

I september 2018 röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att
parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern.
Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter
EU:s grundläggande värderingar.

Under mötet kommer en utfrågning att äga rum för att ge en genomlysning
av läget i Ungern.

Regeringen är oroad av utvecklingen i Ungern och välkomnar utfrågningen.
Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete
inom EU och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18
oktober

EU-ministrarna ska också förbereda Europeiska rådets oktobermöte då stats-
och regeringscheferna sannolikt kommer at ta upp EU:s långtidsbudget,
externa relationer och brexit.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på EU-
ministermöte
Publicerad 18 juli 2019

Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade
sina EU-ministerkollegor den 18 juli. EU-ministrarna tog
även upp EU:s strategiska agenda för de kommande
fem åren.

EU:s långtidsbudget

- Det var ett brett stöd för finska ordförandeskapets ambitioner att få
förhandlingarna i mål före årets slut, sa EU-minister Hans Dahlgren efter
mötet.

På mötet informerade det finska ordförandeskapet om höstens arbete med
EU:s långtidsbudget. EU-ministrarna diskuterade sedan höstens arbete.

Finlands ordförandeskap

Det finska ordförandeskapet presenterad sitt arbetsprogram med
prioriteringarna för arbetet i rådet under hösten 2019. Finlands prioriteringar
är att stärka EU:s gemensamma värden och rättsstatens principer, en union
med bättre konkurrenskraft och social inkludering, EU som global
klimatledare samt att säkerställa säkerhet för medborgare.

Strategiska agendan 2019 – 2024

På mötet i Europeiska rådet 20–21 juni beslutade stats- och
regeringscheferna om en strategisk agenda för EU för de kommande fem
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åren. I den strategiska agendan stakar EU-ledarna ut vilka frågor EU ska
arbeta med de kommande fem åren.

Huvudpunkterna i den strategiska agendan är att garantera säkerheten i EU,
utveckla ekonomin, bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt
Europa och att främja Europas intressen och värden i ett globalt
sammanhang.

På mötet diskuterade EU-ministrarna hur den strategiska agendan ska
genomföras.

Rättsstatens principer

EU-kommissionen informerade EU-ministrarna om ett meddelande om att
ytterligare stärka rättsstatens principer i EU.

EU-kommissionen informerade också EU-ministrarna om situationen för
rättsstatens principer i Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen
frågats ut inom ramen för artikel 7(1).



Rättsstatens principer och EU:s
långtidsbudget på EU-
ministermöte
Publicerad 12 juli 2019

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina EU-
ministerkollegor den 18 juli ska de diskutera EU:s
långtidsbudget och rättsstatens principer. EU-
ministrarna ska även ta upp EU:s strategiska agenda för
de kommande fem åren.

EU:s långtidsbudget

Stats- och regeringscheferna beslutade på ett möte i Europeiska rådet den 20
juni att finska ordförandeskapet ska arbeta vidare med innehållet i den så
kallade förhandlingsboxen i förhandlingarna om EU:s långsiktiga budgetram
under hösten. EU-ledarna ska återkomma till frågan på Europeiska rådet i
oktober, och då med siktet inställt på att nå en överenskommelse innan åtets
slut.

På mötet kommer EU-ministrarna att få information om det finska
ordförandeskapets planering för höstens arbete med EU:s långtidsbudget.

Finska ordförandeskapets prioriteringar

Finlands ordförandeskap presenterar arbetsprogrammet med prioriteringarna
för arbetet i rådet under hösten 2019. Prioriteringarna är att stärka EU:s
gemensamma värden och rättsstatens principer, en union med bättre
konkurrenskraft och social inkludering, EU som global klimatledare samt att
säkerställa säkerhet för medborgare.

Strategiska agendan 2019 – 2024
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På mötet i Europeiska rådet 20–21 juni beslutade stats- och
regeringscheferna om en strategisk agenda för EU för de kommande fem
åren. Huvudpunkterna i den strategiska agendan är att
• skydda medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter
• utveckla en stark och kraftfull ekonomisk grund
• bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
• främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang.

På mötet ska EU-ministrarna diskutera hur den strategiska agendan ska
genomföras. Prioriteringarna blir vägledande för EU-institutionernas arbete
de kommande fem åren.

Rättsstatens principer i Polen

Nyligen underkände EU-domstolen Polens beslut att pensionera en mängd
domare genom att ändra pensionsåldern. På mötet kommer EU-
kommissionen att informera EU-ministrarna om situationen i Polen efter
domen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen
för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 la fram ett förslag om
att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan
slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter
EU:s grundläggande värden.

EU-kommissionen kommer eventuellt informera EU-ministrarna om ett
kommande meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer i EU.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.



Satsning på skola och
arbetsmarknad i fokus på
regeringens pressfika
Publicerad 11 juli 2019

Ett gemensamt europeiskt yrkesklassificeringsregister,
satsning på språkutveckling i förskolan och förstärkning
av det civila försvaret. Det var några av de beslut på
veckans regeringssammanträde som närvarande
statsråd redogjorde för under den traditionella
pressfikan med journalister på torsdagen.
Regeringen hade efter veckans regeringssammanträde årets första pressfika
med journalister. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som ledde
regeringssammanträdet, berättade tillsammans med de andra närvarande
statsråden om några av de beslut regeringen fattat. 

Arbetsförmedlingen ska anpassa svensk
yrkesklassificering till det europeiska

I EU finns ett gemensamt nätverk för både privata och offentliga
arbetsförmedlingar som fungerar som platsbank för lediga jobb i hela EU. Ett
problem har varit att definitionen av olika yrken och kompetenser ser olika
ut i olika länder. För att underlätta och öka rörligheten inom den europeiska
arbetsmarknaden har EU-kommissionen antagit en europeisk definition av
kompetenser, kvalifikationer och yrken (ESCO). Regeringen har fattat beslut
om att Arbetsförmedlingen ska anpassa den svenska yrkesklassificeringen till
det europeiska.

– En gemensam benämning av kompetenser, kvalifikationer och yrken inom
EU kan underlätta för svenskar som vill arbeta i andra EU-länder och hjälpa
oss här i Sverige att hitta personal till våra bristyrken, säger
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arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Pressmeddelande: Kartläggning av kompetenser, kvalifikationer och yrken
för ökad rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden

Förskolan får nytt statsbidrag för bättre
språkutveckling

Regeringen beslutade att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och
stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner kronor för
ändamålet. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna

– Förskolan har stor betydelse för barns språkutveckling, särskilt för de barn
som inte pratar svenska hemma. Genom att stärka det språkutvecklande
arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten,
säger utbildningsminister Anna Ekström.

Pressmeddelande: Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Det civila försvaret ska förstärkas

Tjugo bevakningsansvariga myndigheter får i uppdrag att inkomma med
underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. I fokus för
uppdraget står energiförsörjning, transporter, livsmedelsförsörjning,
dricksvattenförsörjning, ordning och säkerhet, finansiell beredskap samt
elektroniska kommunikationer och post.

– Regeringen har beslutat att ge tjugo bevakningsansvariga myndigheter i
uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det
civila försvaret. Vi måste säkerställa att befolkningen skyddas, att viktiga
samhällsfunktioner fungerar och att Försvarsmakten får stöd så att de kan
möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Pressmeddelande: Nu utreds den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation
för kött på restauranger

Sverige är ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för
kött på restauranger och i storhushåll. Regeringen ger nu Livsmedelsverket i



uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan om nationella
bestämmelser till EU-kommissionen.

– För att vi som konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val är
det en grundläggande förutsättning att vi får tillgång till pålitlig och
lättillgänglig information – såväl i butiken som på restaurangen, säger
landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ges i enlighet med den sakpolitiska överenskommelse som träffats
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de
gröna.

Pressmeddelande: Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation för
kött på restauranger

Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny
svensk domare vid EU-domstolen

Vid gårdagens regeringskonferens beslutade medlemsstaternas regeringar att
utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen, berättade EU-minister Hans
Dahlgren.

Nils Wahl är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet
och har tidigare arbetat som domare i Europeiska unionens tribunal och som
generaladvokat vid EU-domstolen.

Pressmeddelande: Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk
domare vid EU-domstolen



Utvidgningen och EU:s
långtidsbudget på EU-
ministermöte
Publicerad 19 juni 2019

EU:s långtidsbudget och utvidgningen av EU var på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade
sina ministerkollegor från andra EU-länder 18 juni. EU-
ministrarna förberedde även nästa möte i Europeiska
rådet.

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

För att kunna hantera en så pass omfattande förhandling som förhandlingen
om EU:s långtidsbudget för 2021–2027 sker diskussionen sedan årsskiftet
med utgångspunkt i ett samlat förhandlingsdokument som innehåller alla
viktiga frågeställningar och förhandlingsalternativ. Det rumänska
ordförandeskapet har nyligen presenterat en reviderad version av
förhandlingsdokumentet utifrån de tematiska diskussioner som pågått under
våren.

- Vi behöver göra ett omtag när det gäller mycket av innehållet i
förhandlingsdokumentet, till exempel se över en del förändringar i språket
som skulle innebära större utgifter för Sverige än tidigare och till exempel
försämra kvalitet på EU:s forskningsprogram, sade EU-minister Hans
Dahlgren i samband med mötet. På mötet diskuterade EU-ministrarna det
reviderade förhandlingsdokumentet.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 20–21
juni

EU-ministrarna diskuterade dagordningen till det kommande mötet i
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Europeiska rådet, 20–21 juni. Den första punkten på europeiska rådets
preliminära agenda är den strategiska dagordningen för nästa femårsperiod i
EU samt tillsättningar av ett antal topposter inom EU.

Stats- och regeringscheferna kommer även att behandla EU:s långtidsbudget,
EU:s klimatstrategi, den europeiska terminen, desinformation samt externa
relationer. Eventuellt kommer de även att ta upp EU:s utvidgning.

Utvidgningspaketet

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om framsteg i
reformarbetet inom ramen för EU-integrationsprocesserna för länderna på
Västra Balkan och Turkiet. I år rekommenderar EU-kommissionen att EU
inleder anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien.

- Den svenska regeringen kan acceptera EU-kommissionens förslag men det
är viktigt att processen framåt bidrar till sammanhållning och enighet inom
EU, sade Hans Dahlgren om utvidgningsprocessen.

Europeiska terminen

EU-ministrarna godkände en rapport om landspecifika rekommendationer
inom den europeiska terminen, inför Europeiska rådets möte senare i juni.

Mötet ägde rum i Luxemburg.



Ministermöte om EU:s utvidgning
och EU:s fleråriga budgetram
Publicerad 14 juni 2019

EU:s fleråriga budgetram och EU:s utvidgning är två av
frågorna på agendan när EU-minister Hans Dahlgren
träffar sina europeiska ministerkollegor 18 juni.
Ministrarna ska även förbereda nästa möte i Europeiska
rådet.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

För att kunna hantera en så pass omfattande förhandling som förhandlingen
om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 sker diskussionen sedan
årsskiftet med utgångspunkt i ett samlat förhandlingsdokument som
innehåller alla viktiga frågeställningar och förhandlingsalternativ. Det
rumänska ordförandeskapet har nyligen presenterat en reviderad version av
förhandlingsdokumentet utifrån de tematiska diskussioner som pågått under
våren.

På mötet kommer EU-ministrarna att få möjlighet att ge sin syn på det
reviderade förhandlingsdokumentet. Regeringen kan inte acceptera det
uppdaterade förslaget som grund för fortsatta förhandlingar då förslaget är
obalanserat och alltför ensidigt gynnar intressen som inte är linje med de
svenska prioriteringarna.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om den fleråriga budgetramen
och arbetar bland annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att
minska storleken på budgeten och att se till att den andel Sverige ska betala
inte ökar. Regeringen vill även ha en modern EU-budget med
omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet,
migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning genom
minskade anslag till jordbruksstöd och strukturfonder.
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Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 20–21
juni

EU-ministrarna kommer också att diskutera dagordningen till det kommande
mötet i Europeiska rådet, 20–21 juni. Den första punkten på europeiska
rådets preliminära agenda är den strategiska dagordningen för nästa
femårsperiod i EU samt tillsättningar av ett antal topposter inom EU. Stats-
och regeringscheferna kommer även att behandla EU:s fleråriga budgetram,
EU:s klimatstrategi, den europeiska terminen, desinformation samt externa
relationer.

Eventuellt kommer de även att ta upp EU:s utvidgning.

EU-ministrarna kommer också följa upp föregående möte i Europeiska rådet
på mötet.

Utvidgningspaketet

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om framsteg i
reformarbetet inom ramen för EU-integrationsprocesserna för länderna på
Västra Balkan och Turkiet. I år rekommenderar kommissionen att EU inleder
anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien.

Regeringen anser att processen framåt måste utgå från och bidra till EU:s
sammanhållning och enighet. Regeringen stödjer ett långsiktigt EU-
perspektiv för länderna på västra Balkan men betonar vikten av fortsatta
reformer.

Europeiska terminen

EU-ministrarna kommer även att ta ställning till och sannolikt godkänna en
rapport om landspecifika rekommendationer inom den europeiska terminen,
inför Europeiska rådets möte senare i juni.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 



EU:s långtidsbudget på EU-
ministermöte
Publicerad 22 maj 2019

De delar i EU:s långtidsbudget som handlar om EU:s
gemensamma utrikespolitik var huvudämnet när EU-
minister Hans Dahlgren träffade sina kollegor från andra
EU-länder tisdagen 21 maj. Ministrarna förberedde
också nästa möte i Europeiska rådet och tog upp
rättsstatens principer.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

- Sverige välkomnar förslaget att föra in grannskapspolitiken i EU-budgeten
men vi måste fortsatt värna om grannskapspolitikens särart,  sa EU-minister
Hans Dahlgren på mötet.

På mötet gav EU-ministrarna sin syn på förhandlingarna om EU:s
långtidsbudget för 2021–2027, med fokus på EU:s gemensamma
utrikespolitik. Ministrarna diskuterade bland annat strukturen för det nya
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete som EU-kommissionen föreslagit.

Rättsstatens principer och europeiskt kulturarv

- Vi behöver utveckla de verktyg EU har för att garantera att alla följer
rättsstatens principer, till exempel att alla länder granskas enligt samma
system, sade EU-minister Hans Dahlgren innan mötet.

På mötet informerade EU-kommissionen ministrarna om ett meddelade om
hur EU kan arbeta bättre för att stärka rättsstatens principer.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 20–21
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juni

EU-ministrarna behandlade även dagordningen till det kommande mötet i
Europeiska rådet, 20–21 juni. Sannolikt kommer Europeiska rådet ta upp
EU:s långtidsbudget, EU:s strategiska agenda inför den kommande
mandatperioden, klimatförändringar och EU:s utvidgning samt externa
relationer. I anslutning till mötet i Europeiska rådet kommer ett
Eurotoppmöte att äga rum i ett så kallat inkluderande format där även de
länder deltar som inte använder euron som valuta.

Mötet ägde rum i Bryssel inom ramen för den ministerrådskonstellation som
kallas allmänna rådet. 

 



EU:s långtidsbudget på
ministermöte i Bryssel
Publicerad 20 maj 2019

De delar i EU:s långtidsbudget som handlar om den
gemensamma utrikespolitiken är huvudämnet för
diskussionen när EU-minister Hans Dahlgren träffar
sina ministerkollegor tisdagen 21 maj. Ministrarna ska
också förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

På mötet kommer EU-ministrarna att få möjlighet att ge sin syn på
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027, med fokus på den
gemensamma utrikespolitiken. Ministrarna kommer bland annat diskutera
strukturen för det nya instrumentet för grannskapspolitik,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som EU-kommissionen
föreslagit.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om långtidsbudgeten och
arbetar bland annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska
storleken på budgeten och se till att den andel Sverige ska betala inte ökar.

Regeringen vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till
fördel för gemensamma åtgärder inom säkerhet, migration, konkurrenskraft,
forskning, miljö och klimatomställning genom att  anslagen till  jordbruksstöd
och strukturfonder minskar.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 20–21
juni

EU-ministrarna kommer också att diskutera dagordningen till det kommande
mötet i Europeiska rådet, 20–21 juni. Sannolikt kommer Europeiska rådet att
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ta upp EU:s långtidsbudget, EU:s strategiska agenda inför den kommande
mandatperioden, klimatförändringar och EU:s utvidgning samt externa
relationer.

I anslutning till mötet i Europeiska rådet kommer ett Eurotoppmöte i så
kallat inkluderande format att äga rum där även länder som inte har euron
som valuta deltar.

Rättsstatens principer och europeiskt kulturarv

På mötet kommer EU-kommissionen att informera om ett meddelade om att
stärka rättsstatens principer ytterligare.

Det rumänska ordförandeskapet kommer också att informera om två
konferenser som hölls i april och tidigare i maj. De handlade om att stärka
det europeiska kulturarvet och om den europeiska terminen.

 



EU-minister Hans Dahlgren
medverkar på Europadagen
Publicerad 07 maj 2019

På torsdag den 9 maj uppmärksammas Europadagen
runt om i Europa. Ett tillfälle att bland annat diskutera
viktiga framtidsfrågor för hela EU. Sveriges EU-minister
Hans Dahlgren medverkar på olika evenemang under
dagen.
Förutom firandet av sammanhållningen och freden så står även viktiga
framtidsfrågor i fokus när Europadagen uppmärksammas. I klippet här ovan
berättar EU-minister Hans Dahlgren om vilka framtidsfrågor för hela EU som
han ser som de viktigaste, och vad Sverige kan bidra med i dessa. Han ger
också sin syn på varför EU är viktigt.

Följ Europadagen på plats eller digitalt

Du som befinner dig i Stockholm kan träffa medverkande organisationer,
EU-medlemsländers ambassader och lyssna till korta framträdanden på
Stockholms Centralstation under hela dagen. Mer om aktiviteterna på
Centralstationen hittar du i programmet här intill. EU-ministern håller ett
anförande där klockan 08.30. 

Under rubriken ”EU:s framtid – vägval och möjligheter” deltar Hans
Dahlgren också i ett panelsamtal på Europahuset (Regeringsgatan 65)
klockan 12.00-12.45. Arrangör är Regeringskansliet och Sieps. I
Europahuset hålls flera seminarier med fokus på EU och dess framtid under
dagen. Hela programmet finns i faktarutan här intill.

Hans Dahlgren deltar även i ett modererat samtal (på engelska) tillsammans
med EU-kommissionär Cecilia Malmström på Stockholms universitet
klockan 17.00-18.00. 
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Mer om eventet på Utrikespolitiska föreningens Facebooksida

EU-ministern kommer under dagen även att göra skolbesök.

Du kan också vara med digitalt under Europadagen under hashtaggarna
#Europadagen och #SverigeiEU. 



EU-sakråd inför översyn av EU:s
strategi för Östersjöregionen
Publicerad 02 maj 2019

Rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat
välstånd. Det är de tre övergripande målen i EU:s
strategi för Östersjöregionen. Inför den översyn av
strategins handlingsplan som EU-kommissionen
nyligen initierat bjöd Regeringskansliet in
organisationer, myndigheter och regionrepresentanter
för att ta vara på deras expertis i frågorna.
Den 23 april höll EU-minister Hans Dahlgren ett så kallat sakråd om EU:s
strategi för Östersjöregionen för ett antal myndigheter och organisationer.
Syftet var att ta del av kunskaper och perspektiv från organisationer,
myndigheter och regionrepresentanter inför översynen av strategins
handlingsplan.

– Jag är glad att ni har kommit hit idag för att dela med er av den sakkunskap
och de erfarenheter som ni besitter, sa EU-ministern när han inledde mötet.

– Arbetet berör hela regionen, inte bara havet. Det handlar om gemensam
problemlösning i vårt närområde där vi kan nå ett bättre resultat tillsammans
och till exempel förbättra havsmiljön i Östersjön. Det handlar också om att
dra nytta av möjligheter där vi kan åstadkomma mer genom att samordna
våra resurser.

Under mötet diskuterades bland annat vilka samarbeten inom ramen för
strategin som har genererat störst mervärde, utmaningarna och möjligheterna
för Östersjöregionen framöver samt om något samarbetsområde eller delmål
saknas i den nuvarande handlingsplanen. Under diskussionen lyftes bland
annat att strategin fungerar som en plattform och legitimerar samarbete i
regionen och att klimatfrågan ses som en av de största utmaningarna.
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Ungefär ett tjugotal personer medverkade vid sakrådet. En av dem var
Madelen Nilsson från Tillväxtverket, som är en av de myndigheter som har i
uppdrag av regeringen att aktivt bidra till genomförandet av strategin. Hon
uppskattar sakrådet som samrådsform.

– EU-sakrådet är ett jättebra tillfälle att fånga upp vad som fungerar och inte
och ta med hem för vår fortsatta verksamhet. Det kan också ge möjlighet att
ta del av frågor inom andra områden och förmedla det vidare till berörda
delar av Tillväxtverket.

Om EU:s strategi för Östersjöregionen

Strategin förenar åtta EU-medlemsländer - Tyskland, Polen, Litauen,
Lettland, Estland, Finland, Danmark, och Sverige - runt Östersjön med
sammanlagt 80 miljoner invånare och är den första makroregionala strategin
i EU. En makroregional strategi gör det möjligt för länder i samma region att
gemensamt hantera utmaningar och mer effektivt utnyttja gemensamma
möjligheter. Sedan 2012 styrs EU:s strategi för Östersjöregionen av tre
övergripande mål; rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat
välstånd och tolv delmål.

Översynen av handlingsplanen förväntas vara klar i början av 2020.



Brexit, EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på EU-möte
Publicerad 10 april 2019

Brexit och EU:s långtidsbudget var två av frågorna på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade
sina ministerkollegor tisdag 9 april, i Luxemburg. EU-
ministrarna diskuterade också rättsstatens principer i
Polen och Ungern.

Brexit

EU-ministrarna förberedde diskussionen om Storbritanniens utträde ur EU,
inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 10 april.

- EU-ledarna träffas imorgon och resonerar om brexit. Det finns en stor
önskan att undvika en hård brexit och man kommer att undersöka olika
alternativ. Men alla 27 vill hitta en lösning som bevarar beslutsfattandet i
EU, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien rapporterade om läget i förhandlingarna om
EU:s långtidsbudget, MFF, för 2021–2027. EU-ministrarna fick sedan
möjlighet att ge sin syn på förhandlingarna, med fokus på den gemensamma
jordbrukspolitiken och EU:s regionalpolitik.

Rättsstatens principer i Ungern och Polen

EU-ministrarna diskuterade situationen för rättsstatens principer i Ungern.

I september röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att
parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern.
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Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter
EU:s grundläggande värderingar.

EU-ministrarna fick även en uppdatering om läget vad gäller artikel 7-
förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats
ut inom ramen för artikel 7(1).

I december 2017 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera
artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikel 7(1) står att ministerrådet kan slå fast att
det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s
grundläggande värden.

Agenda 2030

EU-ministrarna antog rådslutsatser om Agenda 2030. I slutsatserna betonar
ministerrådet att Agenda 2030 ska genomföras ambitiöst inom EU liksom att
EU ska ta en ledande roll i det globala genomförandet av Agenda 2030.

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.



EU-ministrarna om brexit, EU:s
långtidsbudget och rättsstatens
principer
Publicerad 05 april 2019

Förutom brexit är EU:s långtidsbudget på dagordningen
när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina
ministerkollegor på tisdag 9 april. EU-ministrarna ska
även behandla rättsstatens principer i EU.

Brexit

Det brittiska parlamentet röstade 14 mars för att skjuta upp utträdet ur EU
till 30 juni. Europeiska rådet beslutade 21 mars att förlänga tidsfristen till 12
april 2019 om inte underhuset godkände utträdesavtalet. Sedan dess har
underhuset röstat ett antal gånger utan att godkänna utträdesavtalet och utan
att hitta en väg framåt men premiärminister May har meddelat att hon
tillsammans med oppositionen ska försöka hitta ett sätt att godkänna avtalet.

På mötet i allmänna rådet kommer EU-ministrarna att förbereda
diskussionen i det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 10 april.

Regeringen anser att det är av högsta prioritet att säkra ett ordnat brittiskt
utträde ur EU.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien kommer att inleda mötet med att rapportera om
läget i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027. EU-
ministrarna kommer sedan att få möjlighet att ge sin syn på förhandlingarna,
med fokus på den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s regionalpolitik.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om MFF och arbetar bland
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annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på
budgeten och att se till att den andel Sverige ska betala inte ökar. Regeringen
vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för
gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning,
miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och
strukturfonder.

Rättsstatens principer i Polen och Ungern

I september röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att
parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern.
Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter
EU:s grundläggande värderingar. På mötet kommer ministrarna att diskutera
läget i Ungern.

På mötet kommer EU-kommissionen även att uppdatera EU-ministrarna om
läget vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i
allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag
om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikel 7(1) står att ministerrådet
kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt
åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Agenda 2030

På mötet kommer EU-ministrarna sannolikt att anta rådslutsatser om Agenda
2030. I slutsatserna betonar ministerrådet att Agenda 2030 ska genomföras
ambitiöst inom EU liksom att EU ska ta en ledande roll i det globala
genomförandet av Agenda 2030.

EU-kommissionen presenterade nyligen ett så kallat reflektionspapper om
hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och inspirera till
förberedelserna av EU:s strategiska agenda 2019–2024 samt ge input till
nästa EU-kommissions prioriteringar.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

 



Allmänna rådet förberedde årets
första EU-toppmöte
Publicerad 22 mars 2019

Brexit och den europeiska planeringsterminen var på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade
sina ministerkollegor i Bryssel tisdagen den 19 mars.
EU-ministrarna förberedde också mötet i Europeiska
rådet.

Brexit 

EU-ministrarna att förberedde diskussionen om brexit i Europeiska rådet
tillsammans med chefsförhandlare Michel Barnier som redogjorde för läget.

Ordförandelandet Rumänien sammanfattade förhandlingsläget om EU:s
långtidsbudget för 2021–2027.

Förberedelser inför Europeiska rådet

EU-ministrarna förberedde också mötet i Europeiska rådet, där stats- och
regeringscheferna möts. På europeiska rådets dagordning står brexit, jobb,
tillväxt och konkurrenskraftsfrågor och den europeiska terminen för
ekonomisk–politisk samordning.

Europeiska terminen

Avslutningsvis behandlade EU-ministrarna en rapport om arbetet med 2019
års europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning samt en färdplan
för terminen och en rekommendation om den ekonomiska politiken i
euroområdet, inför Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på mötet i Bryssel.
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Brexit och EU:s långtidsbudget på
EU-ministermöte
Publicerad 15 mars 2019

Brexit och EU:s långtidsbudget är några punkter på
dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar
sina ministerkollegor på tisdag 19 mars. EU-ministrarna
kommer också att förbereda det kommande mötet i
Europeiska rådet.

Brexit

Det brittiska parlamentet röstade 14 mars för att förlänga fristen för
när Storbritannien måste lämna EU. Utan förlängning sker utträdet den 29
mars. Stats- och regeringscheferna kommer att ta ställning till en eventuell
begäran om förlängning på det kommande mötet i Europeiska rådet 21–22
mars.

På mötet i allmänna rådet kommer EU-ministrarna att förbereda
diskussionen i Europeiska rådet.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien förväntas inleda mötet med att sammanfatta
läget i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027. Detta
både vad gäller den övergripande förhandlingen om budgeten och de
horisontella frågorna samt förhandlingen område för område som omfattar
alla EU-budgetens olika program, det vill säga Horisont Europa, Erasmus+,
regional- och socialfonden med flera.

För att kunna hantera en så pass omfattande förhandling som MFF-
förhandlingen sker diskussionen sedan årsskiftet med utgångspunkt i ett
samlat förhandlingsdokument som innehåller alla viktiga frågeställningar och
förhandlingsalternativ. Planeringen från det rumänska ordförandeskapet är
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att allmänna rådet vid varje möte ska ta ställning till olika delar av
förhandlingsdokumentet. På tisdag ska EU-ministrarna enligt planen få ge sin
syn på utgifterna för klimat och migration. 

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om MFF och arbetar bland
annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på
budgeten och bevaka att den andel Sverige ska betala inte ökar. Regeringen
vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för
gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning,
miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och
strukturfonder.

Förberedelser inför Europeiska rådets nästa möte

EU-ministrarna kommer också att förbereda det kommande mötet i
Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna möts. De kommer
antagligen ta upp brexit, jobb, tillväxt och konkurrenskraftsfrågor och den
europeiska terminen för ekonomisk–politisk samordning. Stats- och
regeringscheferna kommer sannolikt också följa upp sitt förra möte då de
diskuterade den inre marknaden, digitalisering och industripolitik.

Europeiska rådet kommer också att förbereda det kommande EU-Kinamötet
samt följa upp arbetet mot desinformation inför EU-valet i maj.

Europeiska terminen

Avslutningsvis kommer EU-ministrarna att diskutera en rapport om arbetet
med 2019 års europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning. De
kommer också att behandla en färdplan för terminen samt en
rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet inför
Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 

 

 



Fem frågor till EU-ministern
Publicerad 08 mars 2019

Vilka är EU:s största utmaningar? Och vilka frågor inom
EU-samarbetet är viktigast för Sverige just nu? Här ger
EU-minister Hans Dahlgren sin syn på saken och
svarar på ytterligare frågor.

Du har en gedigen erfarenhet som politisk tjänsteman. Hur
känns det att ha blivit EU-minister?

– Det känns spännande och speciellt att få axla detta ansvar – särskilt nu när
det är en så avgörande tid i EU-samarbetet.

Hur har den första tiden som EU-minister varit?

– Den första tiden har verkligen varit händelserik, inte minst i brexit-frågan
där klockan tickar och risken ökar för att britterna kraschar ut ur EU.

Vilka frågor inom EU-samarbetet tycker du är viktigast för
Sverige just nu?

– De grundläggande värderingsfrågorna. Med en högerextremism som är på
väg att breda ut sig behöver Sverige ett Europa som fokuserar på det allra
viktigaste – som försvarar demokratin, tar krafttag för jobb och tillväxt, och
som bekämpar klimathotet.

Vad är utmaningarna för att få genomslag för Sveriges
hållning i de frågorna?

– Att det finns länder i Europa där utvecklingen går åt fel håll, men det är
också därför som vi i Sverige måste arbeta ihop med likasinnade länder för
att anta framtidens utmaningar när det gäller jobb och klimat. Men också i
att stå upp för alla människors lika värde.
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Vilka är de största utmaningarna för EU som du ser det?

– Jag ser mest möjligheter med det europeiska samarbetet! Vi har goda
förutsättningar att skapa fler jobb, justa jobb med rättvisa villkor. Detta är en
utmaning som vi behöver ta tag i!



Rättsstatens principer och EU:s
budget på ministermöte
Publicerad 20 februari 2019

EU-minister Hans Dahlgren träffade 19 februari sina
kollegor från EU-länderna för att diskutera rättsstatens
ställning i Ungern och Polen samt EU:s långtidsbudget.
De förberedde också Europeiska rådets möte i mars.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

EU-ministrarna inledde mötet med att höra ordförandelandet Rumänien som
rapporterade om de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för
2021–2027. EU-ministrarna fick sedan möjlighet att ge sin syn på upplägget
av den kommande förhandlingen och ge sin syn på långtidsbudgeten.

- Vi vill ha ett tak på budgeten så att den inte expanderar alltför mycket och
se till att vi får en rättvis fördelning av avgiften, sa EU-minister Hans
Dahlgren efter mötet.

Rättsstatens ställning i Polen och Ungern

Ministrarna fick också en uppdatering om om läget vad gäller artikel 7-
förfarandet mot Polen och om situationen i Ungern. Vid tidigare möten i
allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 
7(1).

- Alla medlemsstater i den här unionen måste respektera de grundläggande
principerna för hur rättsstaten ska fungera. Det har alla medlemsländer
förbundit sig att göra och då måste vi insistera på att det fullföljs, sade EU-
minister Hans Dahlgren innan mötet.

EU-kommissionen lade i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera
artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet kan slå fast att det
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finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s
grundläggande värden.

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att
aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en
klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

Förberedelser inför Europeiska rådet och Agenda
2030

På mötet förberedde EU-ministrarna också det kommande mötet i
Europeiska rådet 21–22 mars, då stats- och regeringscheferna möts. Frågor
som kan komma upp på Europeiska Rådets möte är externa relationer,
ekonomiska frågor, migration, klimat och brexit.

EU-ministrarna behandlade även EU-kommissionens reflektionspapper om
hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och ge input till
nästa EU-kommissions prioriteringar.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.



EU:s långtidsbudget och
rättsstatens principer på EU-
ministermöte
Publicerad 14 februari 2019

När EU-ministrarna möts för årets andra möte ska de
diskutera EU:s långtidsbudget och hur EU ska uppnå
de globala målen i Agenda 2030. EU-minister Hans
Dahlgren och övriga ministerkollegor ska även
behandla rättsstatens ställning i Ungern och Polen.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Mötet inleds med att ordförandelandet Rumänien rapporterar om
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. EU-ministrarna
väntas sedan få möjlighet att ge sin syn på processen och eventuellt på de
pågående förhandlingarna.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingarna. Regeringen arbetar för att
EU-budgeten ska minska proportionellt som en följd av att Storbritannien
lämnar EU, eftersom utträdet innebär att intäkterna till EU-budgeten
minskar.

Regeringen verkar också för att hålla nere den svenska avgiften genom att
minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala.
Regeringen arbetar för en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel
för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft,
forskning, miljö och klimatomställning genom minskade anslag till
jordbruksstöd och strukturfonder.

EU-länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller brister i sin
respekt för gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU
på samma sätt som idag anser regeringen.

https://www.regeringen.se/


Förberedelser inför Europeiska rådet

EU-ministrarna kommer som vanligt förbereda kommande möte i Europeiska
rådet då stats- och regeringscheferna möts 21–22 mars. Frågor som kan
komma upp på Europeiska Rådets möte är externa relationer, ekonomiska
frågor, migration och eventuellt brexit.

Rättsstatens ställning i Polen och Ungern

På mötet kommer EU-kommissionen att uppdatera EU-ministrarna om läget
vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna
rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag
om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikeln står att ministerrådet
kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt
åsidosätter EU:s grundläggande värden.

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att
aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en
klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. På mötet
kommer ministrarna att få en lägesrapport om situationen i Ungern samt en
rapport om pågående överträdelseärenden mot landet.

Agenda 2030

EU-kommissionen presenterade nyligen ett så kallat reflektionspapper om
hur EU ska bli hållbart 2030 för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Med pappret vill EU-kommissionen skapa allmän debatt och inspirera till
förberedelserna av EU:s strategiska agenda 2019–2024 samt ge input till
nästa EU-kommissions prioriteringar.

På mötet ska EU-ministrarna diskutera kommissionens papper om Agenda
2030.

Regeringen anser att detta är ett sätt för EU att ta ytterligare kliv framåt för
att axla ett globalt ledarskap men önskar att kommissionen förtydligar
processen framåt.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.


