
EU-minister Hans Dahlgren deltar
vid Allmänna rådets möte
Publicerad 19 september 2022 Uppdaterad 19 september 2022

Den 20 september deltar EU-minister Hans Dahlgren i
Allmänna rådets möte i Bryssel.
Vid mötet kommer EU-ministrarna bland annat att förbereda den
kommenterade dagordningen inför Europeiska rådet den 20-21 oktober
2022.

Under mötet planeras även en övergripande diskussion om den årliga
rättsstatsdialogen och en uppföljande diskussion efter konferensen Europas
framtid.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Bengtsfors och Åmål
Publicerad 06 september 2022 Uppdaterad 06 september 2022

På onsdag den 7 september besöker EU-minister Hans
Dahlgren kommunerna Bengtsfors och Åmål i Västra
Götalands län.

Program i urval

Kl. 09.30 Besök på pappersföretaget Norbag
Rundvandring i fabriken och möte med platschef och anställda.
Brandberget, Järngatan 16, Bengtsfors

Kl. 11.00 Besök på Långedsverken
Samtal om EU-finansiering och möte med projektledare som berättar om
verksamheten.
Enetsvägen 9, Dals Långed

Kl. 12.00 Lunch på Stenebyskolan
Samtal med elever på skolan.
Hemslöjdsvägen 1, Dals Långed

Kl. 14.00 Besök hos Håkanssons Sågblad
Rundtur och träff med anställda på företaget.
Forsbrogatan 7, Åmål

Media är välkomna att delta under delar av besöket. För mer information
kontakta pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Tjörn och Stenungsund
Publicerad 02 september 2022

Tisdag den 6 september reser EU-minister Hans
Dahlgren till Tjörn och Stenungsund. Under resan
besöker statsrådet bland annat Djupviks varv,
Sjöräddningssällskapet och Nösnäsgymnasiet.

Program i urval

Kl. 09:30 – Swede Ship Marine AB på Djupviks varv

Besöker Djupviks varv där Swede Ship Marine AB tillverkar fartyg åt bland
annat Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet i Sverige. 
Adress: Varvsvägen 14, Fagerfjäll

Kl. 11:00 – Sjöräddningssällskapet i Skärhamn

Statsrådet besöker Sjöräddningssällskapets station i Skärhamn som öppnade
2019. Stationen har i dag 30 frivilliga sjöräddare. Under besöket får
statsrådet bland annat en genomgång över organisationens historia och
utveckling. 
Adress: Södra Hamnen 18, Skärhamn

Kl. 14:00 – Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Träffar två gymnasieklasser som läser samhällsvetenskapligt program på
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. 
Adress: Gymnasievägen 2, Stenungsund

Media är välkomna att delta under dagen. För mer information kontakta
pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


 



Hans Dahlgren besöker
Västernorrland
Publicerad 26 augusti 2022

Från måndag den 29 augusti till tisdag 30 augusti reser
EU-minister Hans Dahlgren till Västernorrlands län.
Statsrådet besöker bland annat studenter på
Mittuniversitetet i Sundsvall, företag i Timrå och en
gymnasieskola i Härnösand.

Program i urval

Måndag 29 augusti

Kl. 08.15 – 09.00 Frukostmöte på Grönborgs café
Öppet frukostmöte tillsammans med studentkåren på Grönborgs café som
ligger intill Mittuniversitetet.
Plats: Restaurangen i Grönborg, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall

Kl. 09.00 – 12.00 Besök på Mittuniversitetet
Möte med rektor och representanter från ledningsgruppen på universitetet,
föreläsning för studenter i samhällsvetenskap och samtal med forskare inom
statsvetenskap. Mittuniversitetet har ett campus i Sundsvall och ett i
Östersund.
Plats: Holmgatan, 852 30 Sundsvall

Tisdag 30 augusti

Kl. 10.00 – 11.15 Besök på Härnösands gymnasium
Samtal med anställda på Härnösands gymnasium och elever i
samhällsklassen årskurs 3.
Plats: Brunnshusgatan 20, 871 32 Härnösand

https://www.regeringen.se/


Kl. 14.30 – 15.30 Besök på Permobil
Besök på företaget Permobil som tillverkar permobilar och stöd för
funktionshindrade.
Plats: Per Uddéns väg 20, 861 36 Timrå

Media är välkomna att delta under delar av besöket. För mer information
kontakta pressekreteraren.



Pressbriefing med EU-minister
Hans Dahlgren
Publicerad 25 augusti 2022 Uppdaterad 25 augusti 2022

Fredag den 26 augusti kl. 10 håller EU-minister Hans
Dahlgren en pressbriefing om det kommande svenska
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. EU-ministern
kommer bland annat att informera om hur regeringen
ser på omvärldsläget och hur det påverkar
ordförandeskapet.

Tid: 26 augusti 2022 kl. 10.00
Plats: Plats: På plats eller digitalt. Föranmälda journalister kan delta på
plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Inom EU:s ministerråd roterar ordförandeskapet halvårsvis mellan
medlemsstaterna. Sverige tar över 1 januari 2023, efter Tjeckien. Under det
svenska ordförandeskapet väntar förhandlingar om exempelvis EU:s
klimatpaket ”Fit for 55”.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Örebro
Publicerad 24 augusti 2022 Uppdaterad 24 augusti 2022

I dag, onsdag 24 augusti, reser EU-minister Hans
Dahlgren till Örebro. Under dagen kommer statsrådet
bland annat besöka en brandstation och ett
utbildningscentrum för utlandsfödda kvinnor.

Program

Kl. 10.30 Besök hos Nerikes brandkår

Rundtur på brandstationen i Örebro och information om den nya larm- och
ledningscentralen samt arbetet kring skogsbränder. 
Media är välkomna under hela besöket.
Plats: Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Kl. 11.40 Tid för enskilda intervjuer   

Kl. 13.30 Besök på Trappan Resurscenter

Information om utbildningsprojektet Trappan som syftar till att hjälpa
utlandsfödda kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet
finansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av ABF i samarbete med
Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.
Media är välkomna från kl. 14.15. 
Plats: ABF Örebro län, Fredsgatan 18, 703 62 Örebro

För mer information kontakta pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Göteborg
Publicerad 22 augusti 2022 Uppdaterad 22 augusti 2022

EU-minister Hans Dahlgren reser till Göteborg den 22–
23 augusti. Under resan besöker statsrådet flera
gymnasieskolor och olika fackförbund.

Program i urval

Måndag 22 augusti

Kl. 17:00 – Fackförbundet Kommunal 
Statsrådet träffar medlemmar och förtroendevalda från fackförbundet
Kommunal.
Adress: Alströmergatan 4, Göteborg

Tisdag 23 augusti

Kl. 08:30 – Hvitfeldska gymnasium
Besöker Hvitfeldska gymnasiet och träffar elever som bland annat läser
skolans utbildning med EU-inriktning. 
Adress: Rektorsgatan 2, Göteborg

Kl. 10:00 – Polhemsgymnasiet
Träffar elever på Polhemsgymnasiet och samtalar om EU och aktuella
politiska frågor. 
Adress: Lärdomsgatan 5, Göteborg

Kl. 12:20 – Fackförbundet Handels
Statsrådet träffar förtroendevalda från fackförbundet Handel. 
Adress: Järntorget 7, Göteborg

Kl. 14:00 – Göteborgs Hamn
Besöker hamnkontoret i Göteborgs hamn. Därefter följer en båttur. Media är
välkomna på besöket, även på båten.

https://www.regeringen.se/


Adress: Emigrantvägen 2B, Göteborg

För mer information kontakta pressekreteraren.

 



Hans Dahlgren reser till
Västerbotten
Publicerad 16 augusti 2022 Uppdaterad 16 augusti 2022

EU-minister Hans Dahlgren reser till Västerbotten 16–
17 augusti. Under resan besöker statsrådet bland annat
ett trygghetsboende och ett anrikningsverk.

Program

Tisdag 16 augusti

Kl. 11:30 Trygghetsboendet Solskensgården
Träffar personal och boende på trygghetsboendet Solskensgården i
Vilhelmina.

Onsdag 17 augusti

Kl. 09:30 Anrikningsverk, Boliden Mineral AB
Besöker anrikningsverket i Boliden.

Kl. 14:15 Bruksam
Besöker Bruksam som är en kommunal verksamhet för personer som står
långt från arbetsmarknaden.

Kl. 17:15 Seniorhusen Berghem
Träffar boende på seniorhusen Berghem i Umeå.

Media är välkomna att delta under delar av besöket. För mer information
kontakta pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Uppsala
Publicerad 19 juli 2022 Uppdaterad 19 juli 2022

Onsdag den 20 juli besöker EU-minister Hans Dahlgren
Gottsunda dagvattenpark och fackförbundet Kommunal.

Program

Kl. 11:00 Gottsunda dagvattenpark

Träffar ansvariga för Rich Waters projektet, som är det första i Sverige inom
EU:s miljöprogram LIFE IP. Målet med den nyanlagda dagvattenparken är
att förbättra vattenmiljön främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i
och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Kl. 13.45 Träffar fackförbundet Kommunal

Följer med Kommunal när de genomför ett arbetsplatsbesök på
Hasselparkens vård och omsorgsboende.

Media är välkomna att delta under delar av besöket. För mer information
kontakta pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern besöker Östhammar
Publicerad 18 juli 2022 Uppdaterad 18 juli 2022

Tisdag den 19 juli besöker EU-minister Hans Dahlgren
Östhammar. Statsrådet ska bland annat göra ett besök
på Dannemora gruva och Hargshamn.

Program

Kl. 10:00 Dannemora gruva

Besöker den gamla gruvan i Dannemora som planeras att öppnas igen och
träffar representanter från Grängesberg Exploration Holding AB.

Kl. 12:00 Österbybruks herrgård

Får information om herrgården, järnbruket och den världsunika
vallonsmedjan.

Kl. 14:00 Hargshamn

Besöker hamnanläggningen och den nya lastkajen som är en del i den
regionala satsningen för den planerade öppningen av Dannemora gruva.

Kl. 15:30 Kustfiske och miljöförstöringar

Träffar yrkesfiskare vid kajen i Hargshamn och diskuterar förutsättningar för
yrkesfiske och utmaningar i skärgårdsmiljön.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Kontakta
pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Kustbevakningen i Vaxholm
Publicerad 15 juli 2022

Måndag den 18 juli besöker EU-minister Hans
Dahlgren Kustbevakningen i Vaxholm. Under besöket
kommer statsrådet bland annat att få information om
myndighetens operativa arbete och följa med ut på en
båttur.
- Kustbevakningen spelar en viktig roll i att bekämpa den organiserade
brottsligheten, en av regeringens prioriteringar, säger Hans Dahlgren, EU-
minister.

Kustbevakningen deltar i flera EU-samarbeten, däribland FRONTEX och
Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Program
Kl. 09:00 Kustbevakningens station i Vaxholm
Träffar representanter från Kustbevakningen vid stationen i Vaxholm.

Kl. 09.15 Tid för media

Kl. 09.30 (ca) Båttur med Kustbevakningen
Information om Kustbevakningens arbetsredskap och hur den operativa
verksamheten bedrivs.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Landvetter och Ale
Publicerad 12 juli 2022 Uppdaterad 12 juli 2022

Onsdag den 13 juli besöker EU-minister Hans Dahlgren
Landvetter och Ale. Dagen inleds med ett besök på
Landvetter flygplats. Därefter träffar EU-ministern lokala
företagare i Ale och besöker Klädkällaren.
Program

Kl. 09:00 Besök på Landvetter flygplats
Statsrådet får information om den framtida trafikutvecklingen på flygplatsen
och arbetet med den pågående klimatomställningen.

Kl. 12:00 Träffar lokala företagare på Klädkällaren
Träffar representanter från lokala företag såsom bland annat iPatrol Security
AB, Surte Åkeri AB och Brogren Industries AB.

Kl. 13:30 Verksamhetsbesök på företagsområdet Klädkällaren
Träffar representant för Klädkällaren och besöker Ales största solcellspark
som finns på företagsområdet.

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Kontakta
pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren deltar
vid Allmänna rådets möte
Publicerad 21 juni 2022 Uppdaterad 21 juni 2022

Den 21 juni deltar EU-minister Hans Dahlgren i
Allmänna rådets möte i Luxemburg.
EU-ministrarna ska förbereda Europeiska rådet den 23–24 juni som bland
annat ska diskutera situationen i Ukraina inklusive landets ansökan om
medlemskap i EU, det ekonomiska läget och hur EU kan stärka samarbetet
med sina partners i hela Europa.

Under mötet förväntas EU-ministrarna även diskutera uppföljningen av
konferensen om Europas framtid. Det franska ordförandeskapet ska även
informera om framstegen i förhandlingarna om förordningen om transparens
och inriktning när det gäller politisk reklam.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Örebro
Publicerad 08 juni 2022 Uppdaterad 08 juni 2022

Onsdag den 8 juni besöker EU-minister Hans Dahlgren
Örebro. Dagen inleds med ett besök på Örebro
flygplats. Därefter träffar EU-ministern representanter
från fackförbundet Transport och åkeriföretaget Bengts
Åkeri AB.

Program

Kl. 09.30 Besök på Örebro flygplats.

Möjlighet för media att delta.

Kl. 12.00 Bengts Åkeri

Träffar representanter från fackförbundet Transport och åkeriföretaget
Bengts Åkeri AB.

 

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Kontakta
pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren håller Sveriges
nationella anförande på
Stockholm+50
Publicerad 02 juni 2022 Uppdaterad 02 juni 2022

Den 2–3 juni arrangerar FN högnivåmötet
Stockholm+50 där Sverige står värd, tillsammans med
Kenya. EU-minister Hans Dahlgren håller Sveriges
nationella anförande under konferensen.
– Det känns hedervärt att få hålla det svenska anförandet, när hela världen
träffas för att kraftsamla kring vår tids stora existentiella fråga, säger Hans
Dahlgren, EU-minister.

Hans Dahlgren bevakade FN:s första miljökonferens, i Stockholm 1972, som
reporter på SVT. I år är ambitionen med Stockholm+50 att högtidlighålla 50-
årsjubiléet, och även att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara
och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen
lämnas utanför.

– För mig som var med också för 50 år sedan känns det särskilt angeläget att
få delta här. Och att liksom då få vara med och visa hur avgörande det är att
alla länder samarbetar för att rädda vår planet, säger Hans Dahlgren.

Tid för media finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren presenterar den
allmänna politiska inriktningen för
Sveriges ordförandeskap i EU
Publicerad 01 juni 2022 Uppdaterad 01 juni 2022

Idag har EU-minister Hans Dahlgren informerat
riksdagen om den allmänna politiska inriktningen för det
svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023.
– EU står inför stora utmaningar med krig i ett europeiskt grannland, utbredd
organiserad brottslighet, en skriande klimatkris, utbredd arbetslöshet och
medlemsländer som slirar med unionens grundläggande värderingar. Det är
några frågor som det svenska ordförandeskapet behöver hantera, säger Hans
Dahlgren, EU-minister.

Den allmänna politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet
innehåller fem rubriker som tagits fram efter diskussioner med
partiföreträdare i riksdagen:

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

Inriktningens fem rubriker är allmänt hållna och ska utvecklas och
konkretiseras för att slutligen resultera i prioriteringar och ett arbetsprogram
som presenteras i december.

Tid för media finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Statsministern tar emot
Europeiska rådets ordförande
Publicerad 24 maj 2022 Uppdaterad 24 maj 2022

Onsdag den 25 maj tar statsminister Magdalena
Andersson emot Europeiska rådets ordförande Charles
Michel.
Diskussionerna kommer att kretsa kring aktuella EU-frågor inför mötet med
Europeiska rådet nästa vecka, samt den säkerhetspolitiska situationen i EU
med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Under mötet deltar även EU-minister Hans Dahlgren.

Pressprogram

11.30: Statsministern tar emot Europeiska rådets ordförande i entrén i
Björnen (utomhus)- Fototillfälle

10.45-11.15: Inpassering och säkerhetskontroll inför fototillfället, ingång
Rödbodgatan 6

12.45: Pressträff i Bella

12.15-12.40: Inpassering och säkerhetskontroll inför pressträffen, ingång
Rödbodgatan 6

Max 2 personer per redaktion, deltagandet sker i mån av plats.
Presslegitimation krävs.

Obligatorisk föranmälan senast tisdag 24 maj kl. 14.00 till Nina Kefi (se
presskontakt). Ange namn, redaktion, e-postadress, mobilnummer och
bifogad bild på presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren åker
till Bryssel för utfrågning av
Ungern
Publicerad 23 maj 2022 Uppdaterad 23 maj 2022

Måndagen den 23 maj är Hans Dahlgren i Bryssel för
att delta på möte med sina EU-ministerkollegor i
Allmänna rådet.
På mötet kommer EU-ministrarna att förbereda Europeiska rådets möten i
både maj och juni, ha en utfrågning gällande rättsstatens principer i Ungern
samt göra en uppföljning av förslag från Konferensen om Europas framtid.

- Respekten för unionens grundläggande värderingar är en förutsättning för
samarbetet inom EU. Därför är det bra att utfrågningen fortsätter av Ungern
gällande deras efterlevnad av rättsstatens principer, säger Hans Dahlgren,
EU-minister.

Dagordning:

• Förberedelser inför extrainsatt EU-toppmöte den 30–31 maj med anledning
av EU:s fortsatta stöd till Ukraina, beroendet av rysk energi och nya initiativ
på försvarsområdet.

• Behandla ett utkast på dagordning inför EU-toppmötet den 23–24 juni.

• Utfrågning av Ungern inom ramen för artikel 7-förfarandet, gällande
Ungerns efterlevnad av rättsstatens principer.

• Uppföljning av Konferensen om Europas framtid som avslutades den 9 maj
2022.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren tar emot EU-
kommissionär Didier Reynders
Publicerad 11 maj 2022 Uppdaterad 11 maj 2022

Imorgon, torsdag den 12 maj, tar EU-ministern emot
Didier Reynders, EU-kommissionär med ansvar för
rättsliga frågor. De kommer att träffas för ett bilateralt
möte som efterföljs av ett panelsamtal på Europahuset.

Tid: 12 maj 2022 kl. 14.30 till kl. 15.15
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Samarbetet inom den Europeiska unionen bygger på gemensamma
värderingar om respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer,
frihet, demokrati och jämlikhet. Under panelsamtalet diskuteras bland annat
hur medlemsstaterna och EU-kommissionen kan slå vakt om dessa värden.

Panelsamtalet hålls på engelska och arrangeras av EU-kommissionens
representation i Sverige.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Västerbotten
Publicerad 02 maj 2022

Tisdag och onsdag, den 3–4 maj, reser Hans Dahlgren
till Västerbotten. Där besöker EU-ministern bland annat
Dragonskolan i Umeå och forskningsstationen
Svartberget i Vindeln.

Tid: 

Program tisdag 3 maj

Besöker Dragonskolan

Plats: Dragongatan 1, Umeå
Tid: 14.30

Samtalar och svarar på frågor från gymnasieelever om Sverige och  EU.

Program onsdag 4 maj

Besök på Sveriges Lantbruksuniversitet och
forskningsstationen Svartberget

Plats: Svartbergets fältforskningsstation, Vindeln
Tid: kl. 10.45

Svartberget är en samlingsplats i norra Sverige för forskning om bland annat
skog och myrekosystem.

https://www.regeringen.se/


Samtal med Vindelns kommun om projektet ”Hemma är
Vindeln”

Plats: Vindeln
Tid: kl. 13.00

Ett projekt för att skapa förutsättningar för ett bättre näringsliv och nya
boendestrukturer i Vindelns kommun.



Hans Dahlgren besöker Sundsta-
Älvkullegymnasiet i Karlstad
Publicerad 26 april 2022

I morgon, onsdag den 27 april, reser EU-minister Hans
Dahlgren till Värmland. Resan innefattar ett besök till
MSB:s krisberedskapslager tillsammans med
socialminister Lena Hallengren. Hans Dahlgren besöker
även Sundsta-Älvkullegymnasiet samt företaget
Kongsberg respektive Aston Harald Mekaniska
Verkstad.
Media är välkomna att delta under dagen. För mer information och anmälan,
kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Program

Verksamhetsbesök på Sundsta-Älvkullegymnasiet

Tid: kl. 10.00-11.00     
Plats: Sävegatan 7, Karlstad

Samtalar med elever om Sverige och EU. Gymnasieeleverna ges möjlighet att
ställa frågor.

Verksamhetsbesök på MSB:s beredskapslager

Tid: kl. 12.00-13.00     
Plats: Verkstadsvägen 4, Kristinehamn

Besöker MSB:s krisberedskapslager tillsammans med socialminister Lena
Hallengren. Visning av strategiskt lager för EU:s civila krishanteringsinsatser
och lager för sjukvårdsmateriel.

https://www.regeringen.se/


Verksamhetsbesök på Kongsberg Maritime Sweden AB

Tid: ca. kl. 14.15-14.45
Plats: Båtbyggarvägen 1, Kristinehamn

Verksamhetsbesök på Aston Harald Mekaniska AB
Gustavsvik

Tid: ca. kl. 15.00-15.30
Plats: Båtbyggarvägen 1, Kristinehamn



Lena Hallengren besöker MSB:s
beredskapslager i Kristinehamn
Publicerad 26 april 2022

(Ny version) Onsdag den 27 april besöker
socialminister Lena Hallengren MSB:s beredskapslager
tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren. Under
eftermiddagen besöker socialministern en vårdcentral
och två särskilda boenden i Storfors.

Tid: 27 april 2022 kl. 12.30
Plats: Kristinehamn och Storfors

Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Sofia Brändström för
mer information. Anmälan för medverkan på MSB behöver göras senast
onsdag 27 april kl. 9.30. 

Program

12:30 Verksamhetsbesök MSB:s beredskapslager i Kristinehamn,
tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren, Verkstadsvägen 4 (Presterud,
fd A9-området, byggnad 124) 681 55 Kristinehamn

14:30-15.00 Verksamhetsbesök på Storfors Vårdcentral, 
Hammargatan 3, 688 30 Storfors

15.05-16.00 Verksamhetsbesök på särskilt boende Sjögläntan,
Kroppavägen 7, 681 31 Storfors

16.10-17.00 Verksamhetsbesök på särskilt boende Humlegården,
Kroppavägen 3, 688 31 Storfors

https://www.regeringen.se/


Europadagen uppmärksammas
på Kulturhuset den 9 maj
Publicerad 26 april 2022

Den 9 maj uppmärksammas Europadagen i Sverige
och EU:s medlemsländer. Det är ett tillfälle för
diskussion om EU:s framtid – om ett Europa i en ny tid.
Välkommen att ta del av samtalet på plats i Kulturhuset
eller digitalt.

Tid: 9 maj 2022 kl. 09.45 till kl. 15.00
Plats: Studion i Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm.

I år uppmärksammas Europadagen på Kulturhuset i Stockholm där bland
andra EU-minister Hans Dahlgren och kulturminister Jeanette Gustafsdotter
deltar i diskussioner som kommer att livesändas på regeringens webbplats,
regeringens Youtube-kanal och i ett event på Facebook. Det går också att
besöka Kulturhuset där det kommer att serveras kaffe och kakor.

Programmet i korthet

Under dagen kommer det att hållas fyra pass. Först ut är ett panelsamtal med
fokus på det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa. Näst på tur diskuteras
klimatomställning i orostider, vilka de stora utmaningarna är för EU:s klimat-
och energiomställning för att klara produktion och jobb.

Därefter ett samtal om inre marknaden och handel. Handel som garant för
fred var ursprunget till bildandet av den Europeiska gemenskapen, men i
spåren av pandemin har nya hinder uppstått som förhindrat resor och handel.
Avslutningsvis ett samtal om demokrati – hur kan vi motverka hat och hot,
främja det goda samtalet och värna om vår europeiska demokrati?

https://www.regeringen.se/


Programmet i helhet som PDF

Program för Europadagen den 9 maj 2022.pdf

Plats: Studion i Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm
Tid: kl. 9.45 till ca kl. 15.00
Ingen föranmälan krävs.

Arrangörer: Regeringskansliet, EU-kommissionen i Sverige,
Europaparlamentets kontor i Sverige, SKR, Sieps, Kommerskollegium,
Svenskt näringsliv, SACO, TCO, LO, Europeiska investeringsbanken



Hans Dahlgren deltar i EU-dag om
organiserad brottslighet
Publicerad 20 april 2022

Idag, onsdag den 20 april, besöker EU-ministern
Uppsala. EU-kommissionen, Uppsala kommun och
Uppsala universitet står värd för en konferens om
kampen mot den organiserade brottsligheten. Även
justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och EU-
kommissionär Ylva Johansson deltar under dagen.

Tid: 

https://www.regeringen.se/


Morgan Johansson deltar i EU-
dag om organiserad brottslighet
och besöker Gränbyskolan i
Uppsala
Publicerad 20 april 2022 Uppdaterad 20 april 2022

Onsdag den 20 april reser justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson till Uppsala och deltar i EU-dag om
organiserad brottslighet. Konferensen arrangeras av
EU-kommissionen, Uppsala kommun och Uppsala
universitet och behandlar åtgärder kring den
organiserade brottsligheten. Under dagen besöker
statsrådet också Gränbyskolan och diskuterar deras
brottsförebyggande arbete.

Program

Studiebesök på Gränbyskolan
Plats: Liljefors torg 1, Uppsala
Tid: 13.00

Träff med skolans personal och lokalpolisen som berättar om sitt
brottsförebyggande arbete. Statsrådet träffar också ungdomar för att höra om
hur de upplever sin vardag på skolan.

Deltar på EU-konferens
Plats: Biskopsgatan 3, Uppsala

Justitie- och inrikesministern håller ett anförande och deltar i en debatt med
EU-kommissionär Ylva Johansson och EU-minister Hans Dahlgren.
Gymnasister ges möjlighet att ställa frågor.

https://www.regeringen.se/


Mediatid inom ramen för konferensen kl. 16.15

Media är välkomna att delta i besöket.



Pressbriefing med EU-minister
Hans Dahlgren och civilminister
Ida Karkiainen
Publicerad 12 april 2022 Uppdaterad 12 april 2022

Onsdag den 13 april håller EU-minister Hans Dahlgren
och civilminister Ida Karkiainen en pressbriefing om
regeringens samlade arbete med anledning av
Rysslands invasion av Ukraina. I fokus står de olika
åtgärder som Sverige vidtagit för att stötta Ukraina,
säkerställa sanktioner mot Ryssland och att stärka
Sverige.

Tid: 13 april 2022 kl. 08.40
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Obligatorisk föranmälan senast 13 april kl. 07.45 via e-post till Ulrika
Langels, se Presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats
eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf).
Skicka också med presslegitimation. Inpassering från kl. 08.10. Deltagande
sker i mån av plats. Under pressbriefingen kommer de som är på plats i Bella
vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister
som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren till Luxemburg för
möte om rättsstatens principer
Publicerad 12 april 2022

När Hans Dahlgren under tisdagen träffar sina
ministerkollegor i Allmänna rådet i Luxemburg kommer
efterlevnaden av rättsstatens principer inom EU att
diskuteras. Även Konferensen om Europas framtid står
på agendan.
Utifrån kommissionens senaste rapport om läget inom rättsstatsområdet i EU
kommer situationen i Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna och
Österrike att diskuteras. Detta är en del av den årliga rättsstatsdialogen inom
EU som omfattar alla EU:s medlemsländer. Sverige kommer särskilt lyfta
fram betydelsen av ett oberoende domstolsväsende samt fria medier och
skydd för journalister.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren till Bryssel för möte
med EU-ministrarna
Publicerad 22 mars 2022 Uppdaterad 22 mars 2022

Tisdagen den 22 mars deltar EU-minister Hans
Dahlgren vid Allmänna rådets möte i Bryssel. Kriget i
Ukraina samt säkerhet och försvar är några av frågorna
på agendan.
EU-ministrarna kommer att förbereda Europeiska rådets möte som äger rum
den 24-25 mars, där Rysslands invasion av Ukraina och EU:s hantering av
kriget förväntas stå i fokus. Covid-19, säkerhet och försvar, den europeiska
planeringsterminen och utrikesrelaterade frågor, som EU:s kommande
toppmöte med Kina, kommer också att diskuteras. 

Andra frågor på agendan för Allmänna rådet är beslut om reviderade regler
för finansieringen av europeiska politiska partier och stiftelser samt den
pågående Konferensen om Europas framtid.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren tar emot Tjeckiens
EU-minister
Publicerad 17 mars 2022

Imorgon fredag den 18 mars träffar EU-minister Hans
Dahlgren Tjeckiens EU-minister Mikuláš Bek.
Ministrarna kommer att diskutera det säkerhetspolitiska
läget i Europa med anledning av Rysslands invasion av
Ukraina.
Samtalet kommer även att fokusera på Tjeckiens respektive Sveriges
kommande ordförandeskap i EU.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

 

https://www.regeringen.se/


Pressbriefing med EU-minister
Hans Dahlgren och Finlands EU-
minister Tytti Tuppurainen
Publicerad 14 mars 2022

I dag måndag den 14 mars håller EU-minister Hans
Dahlgren och Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen
en pressbriefing.

Tid: 14 mars 2022 kl. 10.40
Plats: I Bella och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Dahlgren och Tuppurainen träffas under förmiddagen för ett bilateralt möte.
Under mötet kommer de att diskutera det nära och djupa samarbetet mellan
länderna, särskilt i centrala EU-frågor. Vidare kommer de även tala om det
säkerhetspolitiska läget i Europa.

https://www.regeringen.se/


Pressbriefing med EU-minister
Hans Dahlgren och energiminister
Khashayar Farmanbar
Publicerad 05 mars 2022

Söndag den 6 mars håller EU-minister Hans Dahlgren
och energiminister Khashayar Farmanbar en
pressbriefing om energisäkerhetsläget i EU, med
anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget .

Tid: 6 mars 2022 kl. 15.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Deltagande sker i mån av plats. Under pressbriefingen kommer de som är på
plats i Bella att vara de som först ställer frågor och genomför enskilda
intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information
via mejl.

Presslegitimation krävs och skickas via e-post till presskommunikatör Sofie
Westling.

Anmälningstiden har gått ut.

 

https://www.regeringen.se/


Rysslands invasion av Ukraina i
fokus när Hans Dahlgren träffar
sina EU-ministerkollegor i Arles
Publicerad 03 mars 2022 Uppdaterad 03 mars 2022

Torsdagen den 3 mars reser Hans Dahlgren till i Arles,
Frankrike, för möte med sina EU-ministerkollegor.
Högst upp på dagordningen står Rysslands invasion av
Ukraina och EU:s insatser med anledning av det.
Rättsstatens principer och EU:s grundläggande värderingar kommer också att
diskuteras. Även arbetet med Konferensen om Europas framtid står på
agendan.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

 

https://www.regeringen.se/


Pressträff med EU-minister Hans
Dahlgren tisdag 1 mars 2022
Publicerad 01 mars 2022 Uppdaterad 01 mars 2022

Tisdagen den 1 mars håller EU-minister Hans Dahlgren
en pressträff om arbetet med ytterligare insatser med
anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Tid: 1 mars 2022 kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats vid
pressträffen i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.
Inpassering från kl. 08:15. Deltagande sker i mån av plats. Under
pressträffen kommer de som är på plats i Bella vara de som först ställer
frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt
kommer att få praktisk information via mejl. Presslegitimation krävs och
skickas via e-post till ulrika.langels@regeringskansliet.se.

Se sändningen på regeringskansliets Youtube-kanal

https://www.regeringen.se/


Sverige stänger luftrummet för
rysk luftfart
Publicerad 27 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett förbud mot rysk luftfart i
svenskt luftrum. Förordningen träder i kraft den 28
februari 2022.
Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har regeringen beslutat om
förbud mot rysk luftfart i svenskt luftrum.

EU:s utrikesministrar har under kvällen fattat beslut om förbud mot ryska
luftfartyg att trafikera EU, vilket träder i kraft den 28 februari 2022.

– Flygstoppet syftar till att ytterligare isolera Ryssland. Det är även viktigt
att EU fortsatt visar stor enighet, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Förordningen träder i kraft den 28 februari 2022.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern gör digitalt besök på
Örnsköldsviks gymnasium
Publicerad 23 februari 2022 Uppdaterad 23 februari 2022

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den
rundresa EU-ministern genomför, samtalar Hans
Dahlgren idag med ungdomar vid
Nolaskolan/Örnsköldsviks gymnasium.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 23 februari  kl. 10.00-
10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren till Bryssel för
utfrågning av Polen
Publicerad 21 februari 2022 Uppdaterad 21 februari 2022

Den 22 februari träffar Hans Dahlgren sina
ministerkollegor i EU under Allmänna rådets möte i
Bryssel. På dagordningen står förberedelser inför
Europeiska rådets möte den 24-25 mars samt en
utfrågning av Polen kring landets efterlevnad av
rättsstatens principer.
Vid mötet kommer också en riktlinjedebatt kring unionens krisberedskap,
insatskapacitet och motståndskraft att äga rum. På dagordningen står även
en diskussion kring det fortsatta arbetet med Konferensen om Europas
framtid.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

https://www.regeringen.se/


Efter EU-dom – EU-pengar ska
kunna hållas inne när
medlemsländer inte respekterar
rättsstatens principer
Publicerad 16 februari 2022

I dag beslutade EU-domstolen att det ska gå att stoppa
utbetalningar av EU:s pengar till medlemsländer som
inte fullt ut respekterar rättsstatens principer. Sverige
har haft en aktiv roll under rättsprocessen där Polen och
Ungern velat stoppa en EU-förordning som möjliggör att
så sker.
– Att rättsstatens principer ska gälla i alla EU:s medlemsstater är en mycket
viktig fråga för regeringen, och någonting vi drivit på för länge. Dagens dom
är därför särskilt välkommen, säger EU-minister Hans Dahlgren.

I december 2020 fattade EU-parlamentet och EU:s ministerråd ett
gemensamt beslut om att införa den så kallade villkorlighetsförordningen.
Den gör det möjligt att stoppa utbetalning av pengar till medlemsländer som
inte fullt ut respekterar rättsstatens principer om exempelvis självständiga
domstolar och på så sätt skydda EU:s finansiella intressen.

Ungern och Polen begärde sedan att EU-domstolen skulle besluta att denna
förordning är ogiltig, eftersom de menade att den strider mot EU-fördragen.
Detta är en uppfattning som inte delas av den svenska regeringen och
regeringen beslutade därför, i likhet med flera andra länder inom EU, att ge
sig in i processen och ställa sig på rådets och parlamentets sida när detta
behandlades i EU-domstolen under hösten 2021.

– Vi är många runt om i EU som är positiva till förordningen och har varit det
sedan den kom 2020. Den innebär att ett EU-land som inte respekterar

https://www.regeringen.se/


rättsstatens principer kan få svåra ekonomiska konsekvenser. Det ska helt
enkelt kosta att göra fel, säger Hans Dahlgren.

Att värna och driva på för att alla EU-länder ska ha fria, oberoende
domstolar är en prioriterad fråga för regeringen. Därför var också Sverige
aktivt engagerad i domstolsprocessen, till försvar för det viktiga instrumentet
som förordningen utgör.

EU-domstolens dom i dag innebär att Ungern och Polen förlorar i EU-
domstolen. Domstolen gick i stället på den linje som företrätts av rådet,
parlamentet, kommissionen och de länder inom EU, inklusive Sverige, som
har engagerat sig i målen. Förordningen är därför fortsatt giltig.

– Dagens dom från EU-domstolen är mycket välkommen och det är viktigt
att förordningen nu kan börja tillämpas fullt ut, avslutar Hans Dahlgren.



Hans Dahlgren deltar i sakråd om
Konferensen om Europas framtid
Publicerad 15 februari 2022

NY VERSION. EU-minister Hans Dahlgren bjuder under
februari månad in till tre uppföljande EU-sakråd om
Konferensen om Europas framtid. Först ut är ett sakråd
med arbetsmarknadens parter den 16 februari, därefter
Sveriges regioner, Länsstyrelser och SKR den 21
februari och slutligen representanter för civilsamhället
och utbildningsverksamheter den 23 februari.
Konferensen om Europas framtid har nu pågått under cirka 8 månader. Det
är ett initiativ för att öka delaktigheten och ha en närmare dialog med
medborgarna om Europas väg framåt. Konferensen pågår för fullt med
dialoger som hålls runt om i EU-länderna med människor, aktörer och
organisationer som engagerar sig via konferensens digitala plattform. En
viktig målsättning är att nå ut brett i hela samhället, med ett särskilt fokus på
unga, samt att engagera grupper som vanligtvis inte deltar i dialogen om EU-
frågor. Konferensen är en gemensam ansats mellan de tre institutionerna;
Europeiska parlamentet, kommissionen och rådet. Därför deltar även
kommissionens representationskontor och Europaparlamentets kontor i
Stockholm vid sakråden, som syftar till att diskutera aktörernas deltagande i
konferensen och deras prioriteringar om EU:s framtid.

Regeringen arbetar aktivt för att öka medborgarnas delaktighet i EU. I
samband med konferensens lansering i maj förra året, bjöd sr Dahlgren in till
en rad EU-sakråd med syfte att informera om och diskutera dess betydelse.
Under konferensens gång har EU-ministern fått möjlighet att föra en dialog
om EU med ungdomar över hela landet genom att besöka deras skola eller
universitet. Därtill har EU-ministern deltagit i Kommittén Demokratin 100
års torgmöten runt om i landet och i andra aktiviteter för att diskutera
aktuella EU-frågor.

https://www.regeringen.se/


https://futureu.europa.eu



Skogsprogrammets årskonferens
lockar rekordstort deltagande
Publicerad 14 februari 2022 Uppdaterad 14 februari 2022

Skogsfrågorna ligger högt på den politiska agendan.
Många aktuella skogsfrågor står på programmet när
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjuder in
till nationella skogsprogrammets årskonferens. På
konferensen deltar från regeringen även klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll samt EU-minister Hans
Dahlgren.
Det stora intresset för skogsfrågorna avspeglas i att ett rekordstort antal
deltagare anmält sig till skogsprogrammets årskonferens som hålls måndag
den 14 februari i digitalt format. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
inleder med en fördjupad bild av arbetet framåt med skogsfrågorna.

– Alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder ska tas tillvara. Vi ska
öka takten i klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i hela landet.
Skogen och skogspolitiken är centrala i dessa prioriteringar, säger
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

EU-frågorna och annan omvärldsanalys kommer att diskuteras på hög nivå.
Torbjörn Haak som är biträdande myndighetschef vid Sveriges EU-
representation i Bryssel deltar, liksom EU-kommissionens Humberto
Delgado Rosa, direktör från DG Environment.

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier och skogsprogram för
att bidra till det nationella skogsprogrammet. Idag finns 14 regionala
strategier och 7 regionala handlingsplaner Flera exempel kommer att
presenteras och diskuteras.

Vikten av att ha flera perspektiv tydliggörs i den avslutande ministerpanelen
där landsbygdsministern diskuterar med sina ministerkollegor klimat- och

https://www.regeringen.se/


miljöminister Annika Strandhäll och EU-minister Hans Dahlgren.

– Vi har ett gemensamt ansvar att se till att skogens fulla potential tas tillvara
i klimatomställningen. Samtidigt ska vi säkerställa att skogen finns kvar för
kommande generationer, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Skogen är vårt bästa verktyg för att kunna ställa om och fasa ut det fossila.
Skogen har en central roll i klimatarbetet, både som kolsänka och som en
källa till hållbart producerade råmaterial som ersätter fossilbaserade
produkter, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Det finns ett stort intresse i Bryssel för det svenska skogsbruket och
skogen i arbetet för en hållbar utveckling och i klimatarbetet - vi måste
vinnlägga oss att bidra till en bred och ökad gemensam förståelse baserad på
fakta. Det kommande svenska ordförandeskapet 2023 ska vi ta vara på,
också med de förtecknen, säger EU-minister Hans Dahlgren.



Det säkerhetspolitiska läget och
klimatfrågor i fokus när Hans
Dahlgren besöker Berlin
Publicerad 13 februari 2022 Uppdaterad 13 februari 2022

Den 14 februari besöker EU-minister Hans Dahlgren
Berlin för överläggningar med Tysklands nya EU-
minister Anna Lührmann. Samtalen kommer att beröra
det säkerhetspolitiska läget i Europa och EU:s
klimatarbete.
Mötet i Berlin blir det första mellan EU-ministrarna sedan Anna Lührmann
tillträdde innan jul.

Utöver det säkerhetspolitiska läget och klimatarbetet står ett antal ytterligare
frågor på dagordningen, bland annat rättsstatsfrågor, förslaget om
minimilöner och det stundande svenska ordförandeskapet i EU under första
halvåret 2023.

Tid för intervjuer finns, kontakta tf. pressekreterare Samuel Guron.

https://www.regeringen.se/


Trygghet i fokus när Hans
Dahlgren tar emot Harlem Désir
Publicerad 02 februari 2022

Onsdagen den 2 februari träffar EU-minister Hans
Dahlgren Harlem Désir som är nytillträdd Senior Vice
President Europe på the International Rescue
Committee.
Organisationen RESCUE arbetar bland annat med migrationsfrågor och ger
akut stöd till människor som flyr från konflikter och naturkatastrofer. Fokus
för onsdagens samtal är den aktuella migrationssituationen i världen och i
Europa samt hur detta påverkar arbetet för ökad trygghet för medborgare
och migranter i EU.

Harlem Désir var en av initiativtagarna till anti-rasism rörelsen ”Rör inte min
kompis” som startade på 80-talet och har tidigare varit EU-minister i
Frankrike.

Tid för intervjuer finns, kontakta tf. pressekreterare Samuel Guron.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern gör digitalt besök på
Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
Publicerad 02 februari 2022 Uppdaterad 02 februari 2022

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? EU-minister
Hans Dahlgrens rundresa för samtal med ungdomar
runt om i Sverige fortsätter under onsdagen med ett
digitalt besök på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live idag onsdagen den 2 februari kl. 10.00-
10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta tf. pressekreterare Samuel Guron.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren presenterar
regeringens EU-deklaration
Publicerad 25 januari 2022 Uppdaterad 25 januari 2022

Onsdagen den 26 januari med start klockan 9
presenterar EU-minister Hans Dahlgren regeringens
EU-deklaration i riksdagen.
Deklarationen redogör för hur arbetet med regeringens prioriteringar ska
bedrivas i EU, och framförs i samband med riksdagens årliga EU-politiska
debatt.

I anslutning till debatten publiceras EU-deklarationen på regeringen.se.

 

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren frågas ut av elever
vid Hultsfreds gymnasium
Publicerad 18 januari 2022 Uppdaterad 18 januari 2022

Onsdagen den 19 januari gör EU-minister Hans
Dahlgren ett digitalt besök på Hultsfreds gymnasium.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 19 januari  kl. 10.00-
10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta tf. pressekreterare Samuel Guron.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren tar emot den
belarusiska oppositionsledaren
Svetlana Tichanovskaja
Publicerad 03 december 2021 Uppdaterad 03 december 2021

Fredagen den 3 december träffar EU-minister Hans
Dahlgren den belarusiska oppositionsledaren Svetlana
Tichanovskaja som är på besök i Stockholm.
Svetlana Tichanovskaja blev en symbol för den belarusiska
demokratirörelsen sedan hon i presidentvalet 2020 vågade utmana den
sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko som har styrt landet sedan 1994.
Efter att hon tvångsförvisats till Litauen har Svetlana varit verksam som
exilpolitiker med huvudsätet i Vilnius.

I fokus för mötet står arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i
Belarus.

– Sverige och EU har en viktig roll i att främja en positiv utveckling i landet
genom att sätta press på regimen och stödja de krafter som verkar för ett
demokratiskt Belarus, säger EU-minister Hans Dahlgren inför mötet.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Tove Kullenberg (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Regeringsskifte den 30 november
2021
Publicerad 30 november 2021

I dag anmälde statsminister Magdalena Andersson i
riksdagen de statsråd som ingår i regeringen.
Regeringsskiftet äger rum vid en konselj på slottet
under ledning av H.M. Konungen. Konseljen inleds
klockan 13.00.

Sveriges nya regering består av statsministern och
22 statsråd

Statsrådsberedningen

Magdalena Andersson, statsminister

Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister

Finansdepartementet

Mikael Damberg, finansminister

Max Elger, finansmarknadsminister

Ida Karkiainen, civilminister

https://www.regeringen.se/


Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister

Kulturdepartementet

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Miljödepartementet

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Näringsdepartementet

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Socialdepartementet

Lena Hallengren, socialminister

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, utbildningsminister

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister



Utrikesdepartementet

Ann Linde, utrikesminister

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor

Matilda Ernkrans, biståndsminister

Presskontakter:

Linda Romanus, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 543 61 59

Johan Ekström, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 086 32 01

Tove Kullenberg, pressekreterare till EU-minister Hans Dahlgren

Telefon: 073 842 50 59

Nadja Yusuf, pressekreterare till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark

Telefon: 073 085 00 49

Fredrik Persson, pressekreterare till bostadsminister och bitr.
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Telefon: 073 072 81 36

Mirjam Kontio, pressekreterare till finansminister Mikael Damberg

Telefon: 073 074 05 57

Simon Sätherberg, pressekreterare till finansmarknadsminister Max Elger



Telefon: 073 086 23 07

Mikael Lindström, pressekreterare till civilminister Ida Karkiainen

Telefon: 073 078 52 60

Toni Eriksson, pressekreterare till försvarsminister Peter Hultqvist

Telefon: 073 072 83 16

Jennie Zetterström, pressekreterare till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Telefon: 073 053 92 70

Sofia Brändström, pressekreterare till energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar

Telefon: 073 065 16 12

Sofie Rudh, pressekreterare till justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson

Telefon: 072 545 74 21

Per Strängberg, pressekreterare till integrations- och migrationsminister
Anders Ygeman

Telefon: 073 093 90 56

Tora Heckscher, pressekreterare till kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Telefon: 073-0935083

Håkan Gestrin, pressekreterare till klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll



Telefon: 073 038 20 42

Kajsa Loord, pressekreterare till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Telefon: 073 075 97 31

Max Ney, pressekreterare till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Telefon: 073 094 25 40

Elin Aarflot, pressekreterare till socialminister Lena Hallengren

Telefon: 073 274 23 53

Hanna Kretz, pressekreterare till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Telefon: 073 064 96 04

Anja Lindberg Sundberg, pressekreterare till utbildningsminister Anna
Ekström

Telefon: 076116 77 45

Maria Soläng, pressekreterare till skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Telefon: 072 206 19 47

Andreas Enbuske, pressekreterare till utrikesminister Ann Linde

Telefon: 076 130 58 86

Vidar Jakobinuson Lindgren, tf pressekreterare till utrikeshandelsminister
samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg

Telefon: 073 840 33 12



Darina Agha, pressekreterare till biståndsminister Matilda Ernkrans

Telefon: 073 592 85 48

 



Hans Dahlgren till Bryssel för möte
med EU-ministrarna
Publicerad 22 november 2021 Uppdaterad 22 november 2021

Tisdagen den 23 november träffar EU-minister Hans
Dahlgren sina ministerkollegor i EU för ett möte i
allmänna rådet.
På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets möte den 16–17
december om bland annat den aktuella migrantsituationen vid den polsk-
belarusiska gränsen samt läget angående covid-19 i EU. Allmänna rådet
kommer också under mötet ta upp relationen mellan EU och Storbritannien.
Den årliga rättstatsdialogen fortsätter med landsspecifika diskussioner och
slutligen kommer EU-kommissionens presentera sitt arbetsprogram för 2022.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren inledningstalar vid
Europaforum i Hässleholm
Publicerad 26 oktober 2021 Uppdaterad 26 oktober 2021

Onsdagen den 27 oktober deltar EU-minister Hans
Dahlgren i Europaforum i Hässleholm.
Hans Dahlgren kommer att hålla ett inledande anförandet samt delta i en
paneldiskussion om de mest aktuella EU-frågorna i höst.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Lund och
Malmö
Publicerad 25 oktober 2021 Uppdaterad 25 oktober 2021

Tisdagen den 26 oktober besöker EU-minister Hans
Dahlgren Lund och Malmö.
I Lund kommer EU-ministern att träffa elever vid Katedralskolans
naturvetenskapliga program för samtal om EU. Därefter besöker Hans
Dahlgren Lunds Universitet för information om verksamheten med fokus på
europeiska samarbeten. På NanoLund får ministern information om
forsningen kring halvledare – komponenter som just nu är en bristvara på
den europeiska marknaden.

I Malmö kommer Hans Dahlgren besöka Rättscentrum och informeras om
projektet Sluta skjut. Dagen avslutas vid Demokratistugan på Gustav Adolfs
torg där elever från S:t Petri skola har en frågestund med EU-ministern.

Program 26 oktober

Lund
10.15                 Katedralskolan
11.15                 Lunds Universitet, Biskopshuset
13.00                 NanoLund

Malmö
14:30                 Polisen, Rättscentrum
15:30                 Demokratistugan, Gustav Adolfs torg

https://www.regeringen.se/


EU-ministern besöker
Kungstensgymnasiet i Stockholm
Publicerad 25 oktober 2021 Uppdaterad 25 oktober 2021

Under hösten fortsätter EU-minister Hans Dahlgrens
EU-resa för att möta ungdomar runt om i Sverige.
Måndagen den 25 oktober besöker Hans Dahlgren
Kungstensgymnasiet på Norrmalm i Stockholm för
samtal med gymnasieelever om EU.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av vad de
tycker är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live måndagen den 25 oktober  kl. 10.00-10.45 på
Europaparlamentets Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta presskommunikatör Ulrika Langels.

https://www.regeringen.se/


Rättstatsfrågor i fokus när Hans
Dahlgren medverkar i möte med
EU-ministrarna
Publicerad 18 oktober 2021 Uppdaterad 18 oktober 2021

På Allmänna rådet i Luxemburg den 19 oktober kommer
EU-ministrarna bl.a. att diskutera den generella
utvecklingen på rättsstatsområdet inom EU.
Diskussionen utgår ifrån kommissionens andra årliga rapport om situationen
på rättsstatsområdet inom EU. Från svensk sida blir det tillfälle att
tillsammans med likasinnade markera den oro som finns angående den
negativa utvecklingen i några medlemsstater.

Regeringen anser att rapporten visar hur nödvändigt det är att arbeta vidare
med att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU och att ett viktigt
verktyg i detta arbete är den nyinrättade villkorlighetsmekanismen i EU-
budgeten.

Andra frågor på agendan är förberedelser inför mötet i Europeiska rådet den
21-22 oktober samt konferensen om Europas framtid som sedan i maj pågår
runt om i EU.

Mer information:
Kommentarad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 oktober 2021

Artikel: Rättsstatens principer och konferensen om Europas framtid på
ministermöte

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren tar
emot Ungerns justitie- och EU-
minister
Publicerad 15 oktober 2021

På måndagen den 18 oktober besöker Ungerns justitie-
och EU-minister Judit Varga Stockholm för
överläggningar med EU-minister Hans Dahlgren.

Tid: 18 oktober 2021 kl. 14.15 till kl. 15.15
Plats: Europahuset, Stockholm

På agendan står aktuella EU-frågor som socialpolitik, migration, klimat- och
EU:s framtidsfrågor, strategisk autonomi, rättsstatens principer, samt det
kommande svenska ordförandeskapet.

 

 

https://www.regeringen.se/


Rättsstatens principer i fokus när
EU-minister Hans Dahlgren
besöker Polen
Publicerad 10 oktober 2021 Uppdaterad 10 oktober 2021

Måndagen den 11 oktober reser EU-minister Hans
Dahlgren till Warszawa för överläggningar med sin
polske EU-ministerkollega Konrad Szymański.
Utöver rättsstatsfrågor står också andra aktuella EU-frågor på agendan, med
särskilt fokus på klimatet och det kommande svenska ordförandeskapet.

Hans Dahlgren kommer även att föra samtal med representanter för
civilsamhället och tankesmedjor under besöket.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Madrid
Publicerad 26 september 2021 Uppdaterad 27 september 2021

Måndagen den 27 september reser EU-minister Hans
Dahlgren till Madrid för bland annat förberedelser inför
Sveriges ordförandeskap i EU 2023.
Under resan kommer Hans Dahlgren att träffa utrikesminister José Manuel
Albares samt ha ett möte med utrikesministerns statssekreterare för EU-
frågor, Juan González-Barba. De kommer att diskutera de båda ländernas
kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd, strategisk autonomi och
rättsstatsfrågor.

Hans Dahlgren kommer även att träffa Europachefen vid premiärministerns
kansli Aurora Mejía.

https://www.regeringen.se/


Samtal om demokrati i fokus när
EU-ministern besöker Örebro
Publicerad 24 september 2021 Uppdaterad 24 september 2021

Idag, fredag den 24 september, besöker EU-minister
Hans Dahlgren Demokratistugan som nu har kommit till
Stortorget i Örebro.
På torget kommer Hans Dahlgren att samtala med gymnasieelever om
aktuella EU-frågor. Därefter besöker EU-ministern Örebro universitet för
rundabordssamtal med studenter. Samtalet kommer kretsa kring EU-
relaterade demokrati- och framtidsfrågor.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Prag
Publicerad 22 september 2021 Uppdaterad 22 september 2021

Onsdagen den 22 september reser EU-minister Hans
Dahlgren till Prag för förberedelser inför Sveriges
ordförandeskap i EU 2023.
Hans Dahlgren kommer bland annat att träffa premiärministerns
statssekreterare Milena Hrdinková samt viceminister Jan Kohout. Fokus för
mötena är ländernas kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Tid för intervjuer finns, kontakta t f pressekreterare hos EU-minister Hans
Dahlgren Tora Heckscher.

 

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren till Bryssel för möte
med EU-ministrarna
Publicerad 21 september 2021 Uppdaterad 21 september 2021

Tisdagen den 21 september deltar EU-minister Hans
Dahlgren i  allmänna rådet i Bryssel.
På agendan står bland annat samordning gällande coronapandemin, EU:s
relation med Storbritannien och förberedelser inför Europeiska rådets möte
den 21–22 oktober. EU-kommissionens framsynsrapport, som ska utgöra en
förstärkning av och stöd till EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet ,
kommer också att diskuteras likväl som den pågående Konferensen om
Europas framtid.

Under mötet kommer det slovenska ordförandeskapet även redogöra för sina
prioriteringar under de närmaste månaderna.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Gävle för
samtal om demokrati och jämlikhet
Publicerad 15 september 2021 Uppdaterad 15 september 2021

I dag, onsdag den 15 september, inviger EU-minister
Hans Dahlgren demokratidagarna på Stortorget i Gävle.
Statsrådet kommer också att träffa studenter på
Högskolan i Gävle samt besöka stadsdelen
Andersberg.
I samband med invigningen av demokratidagarna i Gävle deltar Hans
Dahlgren i ett samtal och frågestund om EU:s betydelse och den
demokratiska utvecklingen i Europa tillsammans med demokratiambassadör
Emma Frans.

Mer om Demokratistugan på Kommittén Demokratin 100 års webbplats

Därtill kommer Hans Dahlgren att besöka Högskolan i Gävle för en
frågestund och diskussion med studenter från högskolan, samt möta
representanter från stadsdelsnätverket Andersbergsgruppen för att fånga upp
det stora lokala ideella engagemang som finns i stadsdelen.

Tid för intervjuer finns under programmet, kontakta t.f. pressekreterare
Vidar J Lindgren.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Härnösand och Örnsköldsvik
Publicerad 10 september 2021 Uppdaterad 10 september 2021

I dag, fredag den 10 september, inviger EU-minister
Hans Dahlgren ett nytt Europa Direkt-kontor på
Sambiblioteket i Härnösand. Imorgon, lördag den 11
september, åker statsrådet vidare till Örnsköldsvik för
att delta vid aktiviteter som sker vid Demokratistugan på
Stortorget.
I Härnösand kommer Hans Dahlgren också att samtala med elever från
Härnösands Gymnasium, samt besöka ett foodtechprojekt kring hållbar
livsmedelsproduktion.

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om
demokratin har kommittén ”Demokratin 100 år” tagit fram en
Demokratistuga som visas runt om i Sverige under 2021. EU-minister Hans
Dahlgren deltar imorgon lördag i ett samtal vid Demokratistugan i
Örnsköldsvik tillsammans med Erik Orrell, distriktsordförande CUF och
Drinor Selmani, Distriktsombudsman SSU.

Tid för intervjuer finns under programmet, kontakta tf pressekreterare Vidar
J Lindgren.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren reser till Haag
Publicerad 05 september 2021 Uppdaterad 05 september 2021

Måndag den 6 september besöker EU-minister Hans
Dahlgren Europol i Haag. Han kommer även att träffa
utrikes- och EU-minister Sigrid Kaag för att diskutera
aktuella EU-frågor.
EU-minister Hans Dahlgren besöker Europols högkvarter i Haag där han ska
ha ett möte med Europols exekutivdirektör Catherine de Bolle samt träffa
chef- och sambandspersonal vid Sverigedesken vid Europol. Besöket på
Europol är ett tillfälle att få en bild av hur det praktiska samarbetet mellan
Europol och svenska brottsbekämpande myndigheter fungerar och diskutera
myndighetens roll i relation till EU-gemensamma utmaningar som grov
organiserad brottslighet och terrorism. 

Under besöket i Haag kommer EU-minister Hans Dahlgren även att ha ett
möte med utrikes- och EU-minister Sigrid Kaag. Nederländerna är en av
Sveriges närmsta samarbetspartners inom EU med betydande samsyn inom
många områden som värderings- och rättstatsfrågor samt inre marknads- och
budgetfrågor.

Besöket i Haag avslutas med ett möte med Monika Sie Dhian Ho, chef för
Netherlands Institute of International Relations (Clingendael Institute).  

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Luleå och
Haparanda
Publicerad 31 augusti 2021

I dag, tisdag den 31 augusti, besöker EU-minister Hans
Dahlgren Luleå tekniska universitet. Imorgon, onsdag
den 1 september, åker han vidare till Haparanda för att
bland annat delta i invigningen av Demokratistugan.
Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om
demokratin har kommittén ”Demokratin 100 år” tagit fram en
Demokratistuga som visas runt om i Sverige under 2021. EU-minister Hans
Dahlgren deltar imorgon onsdag vid invigningen av Demokratistugan i
Haparanda och kommer i samband med detta att svara på frågor från
gymnasieelever. Vid invigningen deltar även Sven Tornberg, kommunalråd i
Haparanda och Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Mer om Demokratistugan på Kommittén Demokratin 100 års webbplats

Hans Dalgren kommer därefter att besöka den Sverigefinska Folkhögskolan i
Haparanda. Han kommer även att delta i ett möte med representanter för
Haparanda kommun och Torneå stad för att diskutera områdets
gränsöverskridande samarbeten.

I eftermiddag besöker Hans Dahlgren Luleå tekniska universitet för att få en
större inblick i verksamheten.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren och Eva Nordmark
i möte med franska kollegor om
minimilöner
Publicerad 23 augusti 2021 Uppdaterad 23 augusti 2021

Idag måndagen den 23 augusti besöker Frankrikes
arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne och EU-
minister Clément Beaune Stockholm. I samband med
detta kommer de att träffa EU-minister Hans Dahlgren
och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Syftet med
dagens möten är att samtala om olika aktuella frågor
med fokus på diskussionen i EU kring minimilöner.
Ytterligare punkter på agendan är det gemensamma arbetet inför Frankrikes
och Sveriges kommande ordförandeskap i EU, det så kallade trio-
programmet. Andra viktiga frågor är klimatet och efterlevnaden av
rättsstatens principer bland EU:s medlemsländer, inklusive mänskliga
rättigheter för hbtqi-personer. Även ”job training”, inklusive
partsöverenskommelsen, och offentligt stöd till arbetslösa är ämnen som
kommer att diskuteras.

Efter mötet finns tid för enskilda intervjuer samt fotografering med både de
svenska och franska statsråden.

Tid: 23 augusti 2021 kl. 16.00 (insläpp från kl.15.50)
Plats: Villa Bonnier, Laboratoriegatan 14, Stockholm

Obligatorisk föranmälan senast måndag den 23 augusti klockan 14.30 via
mejl till presskommunikatör Ulrika Langels, se presskontakt. Ange namn,
redaktion, mobilnummer och bifoga en bild på din presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Regeringen stödjer EU-
kommissionen i mål mot Polen
Publicerad 22 juli 2021 Uppdaterad 26 juli 2021

Regeringen har idag beslutat att stödja EU-
kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid
EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska
domstolarnas oberoende, vilket är själva kärnan i en
rättsstat.
Kommissionens kritik gäller flera punkter:

Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars
oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt
eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt
påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge
möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt
att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet
ännu inte följt. 
Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av
EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha
inrättats enligt lag.
Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå
granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och
ha inrättats enligt lag.
Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en
yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt
parti, liksom att offentliggöra informationen.

Till detta kommer att den polska författningsdomstolen nyligen ifrågasatt om
alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas, och därmed skapat tvivel
om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Polen, särskilt när det

https://www.regeringen.se/


gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars
oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige
intervenerar i det här målet, till stöd för kommissionen. Detta för att visa ett
tydligt stöd för kommissionens talan i domstolen, när EU:s gemensamma
värden inklusive rättsstatsprincipen nu så tydligt utmanas.

Det är en ovanlig åtgärd att intervenera på det här sättet. Det är tredje
gången någonsin som Sverige intervenerar i ett fördragsbrottsmål om
rättsstatens principer i EU-domstolen.



Hans Dahlgren till Slovenien för
möte med EU-ministrarna
Publicerad 22 juli 2021 Uppdaterad 22 juli 2021

Den 22-23 juli reser EU-minister Hans Dahlgren till
Slovenien för möte med sina EU-ministerkollegor.
Slovenien, som sedan halvårsskiftet är ordförande i EU, kommer under mötet
bland annat att informera om ordförandeskapets prioriterade frågor, såsom
EU:s utvidgning, rättsstatens principer samt Konferensen om Europas
framtid. På agendan står även hur EU stärker den gemensamma
krishanteringsförmågan.

Hans Dahlgren kommer därutöver bland annat ha bilaterala möten med
Gašper Dovžan, statssekreterare vid det slovenska utrikesdepartementet
samt även träffa Janez Cigler, Sloveniens minister för arbetsmarknad, familj,
sociala frågor och lika möjligheter.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Sveriges nya regering
Publicerad 09 juli 2021

I dag anmälde statsminister Stefan Löfven i riksdagen
de statsråd som ingår i regeringen. Regeringsskiftet
äger rum vid en konselj på slottet under ledning av H.M.
Konungen. Konseljen inleds klockan 14.15.
Sveriges nya regering består av statsministern och 21 statsråd.

Statsrådsberedningen 

Statsminister

Stefan Löfven

EU-minister

Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister

Eva Nordmark

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och
diskriminering

Märta Stenevi

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Finansminister

Magdalena Andersson

Civilminister

Lena Micko

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Åsa Lindhagen

Försvarsdepartementet

Försvarsminister

Peter Hultqvist

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturminister

Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister

Anders Ygeman

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Morgan Johansson

Inrikesminister

Mikael Damberg

Kulturdepartementet



Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för
idrottsfrågorna

Amanda Lind

Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Per Bolund

Näringsdepartementet

Näringsminister

Ibrahim Baylan

Socialdepartementet

Socialminister

Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister

Ardalan Shekarabi

Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister

Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning

Matilda Ernkrans

Utrikesdepartementet



Utrikesminister

Ann Linde

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Per Olsson Fridh

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för
nordiska frågor

Anna Hallberg



EU-minister Hans Dahlgren deltar
i Generation Equality Forum i Paris
Publicerad 29 juni 2021 Uppdaterad 29 juni 2021

Den 29-30 juni besöker EU-minister Hans Dahlgren
Paris. EU-ministern representerar den 30 juni Sverige
under den öppningsceremoni av Paris Generation
Equality Forum som Frankrikes president Emmanuel
Macron och UN Women’s chef Phumzile Mlambo-
Ngcuka bjudit in stats- och regeringschefer till.
Hans Dahlgren kommer under vistelsen i Paris även att träffa den franske
EU-ministern Clément Beaune.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren till Luxemburg för
möte med EU-ministrarna
Publicerad 21 juni 2021 Uppdaterad 21 juni 2021

Tisdagen den 22 juni reser EU-minister Hans Dahlgren
till Luxemburg för möte i Allmänna rådet.
Vid mötet sker en utfrågning av Polen och Ungern inom ramen för de så
kallade artikel 7-förfaranden som pågår med anledning av den oroande
utvecklingen avseende respekten för rättsstatens principer i de båda
länderna.

På agendan står också förberedelser inför Europeiska rådets möte den 24–25
juni. Ministrarna kommer också att diskutera utvidgningsfrågor och
stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan, och de kommer
att informeras om arbetet med Konferensen om Europas framtid som sedan i
maj pågår i EU.

https://www.regeringen.se/


Pressbriefing om covidbevis med
Lena Hallengren, Hans Dahlgren
och Anders Ygeman
Publicerad 16 juni 2021 Uppdaterad 16 juni 2021

Den 16 juni bjuder socialminister Lena Hallengren in till
en pressbriefing om covidbevis tillsammans med
energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och
EU-minister Hans Dahlgren. Deltar gör även Mats Snäll
från Myndigheten för digital förvaltning samt Annemieke
Ålenius från E-hälsomyndigheten.

Tid: 16 juni 2021 kl. 13.30
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se,
regeringens instagram och på Regeringskansliets Youtube.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren i möte med Google
om strategisk autonomi
Publicerad 07 juni 2021 Uppdaterad 07 juni 2021

Idag, måndagen den 7 juni träffar EU-minister Hans
Dahlgren representanter från Google. Med på det
digitala mötet är Karan Bhatia, Googles globala
samhällspolitiska chef samt Sara Övreby,
samhällspolitisk chef på Google Sverige.
Mötet äger rum med anledning av den pågående diskussionen i EU gällande
strategisk autonomi – ett begrepp som enkelt uttryckt handlar om att utöka
unionens oberoende gentemot omvärlden. I fokus för dagens möte står hur
EU:s arbete med strategisk autonomi kan ske samtidigt som EU fortsätter att
vara öppet mot omvärlden.

- Den svenska regeringen arbetar aktivt för att EU-samarbetet stärks, men
det är viktigt att detta görs utan att den inre marknadens grundläggande
principer om öppenhet, innovation och frihandel äventyras. För Sverige är
det därför betydelsefullt att samtala med olika samhällsaktörer om frågor
kring strategisk autonomi och EU:s öppenhet, säger EU-minister Hans
Dahlgren.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern gör digitalt besök på
Wisbygymnasiet
Publicerad 07 juni 2021 Uppdaterad 07 juni 2021

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den
rundresa EU-ministern påbörjade under förra året,
samtalar Hans Dahlgren idag den 7 juni med ungdomar
vid Wisbygymnasiet på Gotland.
Hans Dahlgren kommer att få en presentation av skolans EU-arbete, svara på
elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige
driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live måndagen den 7 juni  kl. 10.00-10.45
på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker NOA och
gränspolisen
Publicerad 04 juni 2021 Uppdaterad 04 juni 2021

Idag, den 4 juni gör EU-minister Hans Dahlgren ett
digitalt besök på Polismyndighetens Nationella
Operativa Avdelning, NOA gällande polisens arbete
med gränskontroller i Sverige och EU/Schengen.
EU-ministern kommer bland annat informeras om den svenska
gränskontrollen och Polismyndighetens samarbetet med EU:s gräns- och
kustbevakningsbyrå Frontex.

Även förhandlingarna gällande EU-kommissionens förslag om en ny pakt för
migration och asyl kommer beröras liksom andra frågor rörande
gränssamarbetet och migrationen till EU/Schengen.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Falun frågar ut
EU-ministern
Publicerad 03 juni 2021 Uppdaterad 03 juni 2021

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den
rundresa EU-ministern påbörjade under förra året,
samtalar Hans Dahlgren fredagen den 4 juni med
ungdomar vid Kristinegymnasiet i Falun.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live fredagen den 4 juni 10.00-10.45 på
Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren gör digitalt besök
på Sjölins gymnasium i Stockholm
Publicerad 02 juni 2021 Uppdaterad 02 juni 2021

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den
rundresa EU-ministern påbörjade under förra året,
samtalar Hans Dahlgren idag den 2 juni med ungdomar
vid Sjölins gymnasium i Vasastan i Stockholm.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets
kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 2 juni 10.00-10.45 på
Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren i möte med
Reportrar utan gränser
Publicerad 31 maj 2021

Idag, den 31 maj samtalar EU-minister Hans Dahlgren
med organisationen Reportrar utan gränser. Mötet är
digitalt och äger rum i syfte att diskutera den
försämrade situationen för journalister i världen och i
EU.
- Modiga och oberoende journalister är en nödvändighet för att demokratier
ska fungera. Det är oerhört viktigt att uppmärksamma den bistra verklighet
som möter många journalister både i EU och i världen idag. Vi måste
fortsätta arbeta för att alla journalister får utöva sitt yrke fritt, säger Hans
Dahlgren.

Vid det digitala mötet deltar förutom EU-minister Hans Dahlgren,
representanter från Reportrar utan gränsers styrelse i Sverige.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren och Matilda
Ernkrans gör digitalt besök vid
Luleå tekniska universitet
Publicerad 30 maj 2021 Uppdaterad 30 maj 2021

Måndagen den 31 maj träffar EU-minister Hans
Dahlgren och minister för högre utbildning och
forskning Matilda Ernkrans studenter och ledning vid
Luleå tekniska universitet.
Under det digitala besöket ska man samtala om verksamheten vid
universitetet och hur coronapandemin påverkat undervisningen under det
gångna året. Även lokala frågor kring etableringar i regionen, rymdfrågor och
Sveriges ordförandeskap i EU 2023 kommer att beröras. Därefter följer en
frågestund med studenter från universitetets olika program.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern frågas ut av
studenter vid Södertörns högskola
Publicerad 28 maj 2021 Uppdaterad 28 maj 2021

Vad tycker studenter i Sverige om EU och vilka frågor är
viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Fredagen den 28
maj gör EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt
högskolebesök. Drygt 100 studenter vid Södertörns
högskola frågar då ut EU-ministern om arbetet i EU.
Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor
runt om i landet under parollen EU-resan. Besöken har framförallt skett på
gymnasieskolor men nu gör EU-ministern ett digitalt besök vid Södertörns
högskola. Hans Dahlgren kommer att svara på frågor och ta del av
studenternas syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Universitets- och högskolerådet
och Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live fredagen den
28 maj kl. 9.30-10.15 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Regeringsbeslut i dag: Sverige ger
stöd i EU-domstolen för nya regler
som villkorar EU-pengar till
respekt för rättsstatens principer
Publicerad 20 maj 2021 Uppdaterad 20 maj 2021

Regeringen har idag beslutat att stödja
Europaparlamentet och rådet i mål i EU-domstolen om
nya regler som villkorar EU-pengar till respekt för
rättsstatens principer.
I december i fjol fattade EU-parlamentet och ministerrådet ett gemensamt
beslut om att införa en så kallad villkorlighetsförordning.  Den gör det möjligt
att stoppa utbetalning av EU-medel till länder som inte fullt ut respekterar
rättsstatens principer.

Därefter har Ungern och Polen begärt att EU-domstolen ska besluta att
denna förordning är ogiltig, eftersom de menar att den strider mot EU-
fördraget.

Detta är en uppfattning som inte delas av den svenska regeringen.
Regeringen har därför i dag beslutat att ställa sig på rådets och parlamentets
sida när detta ska behandlas i EU-domstolen.

– Vi är många runt om i EU som gladdes åt beslutet som gör att det kan få
svåra ekonomiska konsekvenser för ett land som inte respekterar rättsstaten,
säger EU-minister Hans Dahlgren. Att värna och driva på för att de här
viktiga principerna ska gälla i alla EU-länder är en prioriterad fråga för
regeringen. Därför är det verkligen problematiskt att två länder i EU begär
att hela förordningen ska ogiltigförklaras.

– Den här villkorligheten gäller redan från den 1 januari i år. Jag hoppas att
den också ska börja tillämpas så snart som möjligt. Sverige går därför nu in i

https://www.regeringen.se/


domstolsprocessen, till försvar för det här viktiga instrumentet, avslutar EU-
minister Hans Dahlgren.



EU-ministern samtalar med
gymnasieelever i Gislaved
Publicerad 18 maj 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Onsdagen den 19 maj gör EU-
ministern ett digitalt besök på Gislaveds gymnasium.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Gislaveds gymnasium.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live onsdagen den 19 maj kl. 10.00-10.45 på
Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren deltar i informellt
möte med EU-ministrarna samt i
högnivåkonferens om
rättsstatsfrågor i Coimbra,
Portugal
Publicerad 16 maj 2021 Uppdaterad 16 maj 2021

Måndagen den 17 maj deltar Hans Dahlgren i ett
informellt EU-ministermöte i Coimbra, Portugal. På
agendan står bland annat diskussion om EU:s yttersta
randområden som t.ex. Madeira och Kanarieöarna och
lansering av ett ministernätverk för strategisk framsyn.  
Parallellt med det informella EU-ministermötet pågår en högnivåkonferens
om rättsstatsfrågor den 17–18 maj. EU-minister Hans Dahlgren deltar i en
panel om skyddet av rättsstatens principer, ekonomisk återhämtning och
sociala rättigheter i EU tillsammans med bl.a. EU-kommissionens vice
ordförande Maroš Šefčovic.

– Jag ser fram emot den här konferensen. Att EU bygger sitt samarbete på att
alla respekterar rättsstatens principer är ju helt grundläggande. En särskilt
positiv händelse här är att EU nu har etablerat en mekanism som kopplar
ihop värnandet av dessa principer och mottagande av medel från EU. Det
gäller både från den vanliga EU-budgeten och från EU:s återhämtningsplan.
Jag hoppas att kommissionen snart kommer att anta sina riktlinjer för
mekanismen, så att den kan börja användas i praktiken. Då ska det gå att
visa att vi menar vad vi säger, att våra värderingar inte bara är ord utan
också kan leda till handling, säger EU-minister Hans Dahlgren.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren deltar i möte med
EU-ministrarna i Bryssel
Publicerad 10 maj 2021 Uppdaterad 10 maj 2021

Den 11 maj träffar EU-minister Hans Dahlgren sina
europeiska kollegor i Allmänna rådet i Bryssel.
På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets extra möte
senare i maj och Konferensen om Europas framtid som nu har påbörjats.
Samordningen av åtgärder mot covid-19 fortsätter med bland annat fokus på
vaccin och arbetet med de digitala gröna certifikaten. Även EU:s
utvidgningsprocess och EU:s relation till Schweiz kommer att tas upp under
mötet.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

 

https://www.regeringen.se/


Pressinbjudan till pressträff med
anledning av lanseringen av
konferensen om Europas framtid
Publicerad 10 maj 2021 Uppdaterad 10 maj 2021

Konferensen om Europas framtid lanseras i Sverige
idag den 10 maj. Konferensen kommer att pågå i ett år
och en viktig målsättning är att nå ut brett i hela
samhället med en dialog om EU-frågor. Ambitionen är
att även engagera grupper som vanligtvis inte deltar i
dialogen om EU-frågor samt särskilt inrikta sig på unga.
Efter lanseringen håller EU-minister Hans Dahlgren en pressträff.

Tid: Måndag den 10 maj, kl 12.15-12.45.

Anmälan om deltagande görs till pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Första mötet i Kiruna när Sverige
tar över ordförandeskapet i EU
2023
Publicerad 07 maj 2021

I samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska
unionens råd 1 januari–30 juni 2023 kommer EU-
kommissionen att bjudas in till Kiruna.
Regeringens och Regeringskansliets förberedelsearbete inför Sveriges
ordförandeskap i EU våren 2023 pågår sedan drygt ett år tillbaka. Under det
svenska ordförandeskapet leder regeringen och Regeringskansliets
tjänstemän flertalet av de möten som genomförs i Europeiska unionens råd,
totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg. Omkring
150 informella möten och konferenser kommer arrangeras här i Sverige. 
Det första mötet med EU-kommissionen kommer att hållas i Kiruna i januari
2023.

– Det är tradition att EU-kommissionen bjuds in till ordförandelandet i början
av ordförandeskapet för möte med regeringen om aktuella frågor på EU:s
agenda. Genom att bjuda in kommissionen till Kiruna får vi en fantastisk
möjlighet att visa den unika och vackra naturen men också den kraft och det
driv som regionen har, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Bakgrund om Sveriges ordförandeskap i Europeiska
unionens råd

Ordförandeskapets viktigaste uppgift är att driva EU:s dagordning framåt och
mejsla fram förhandlingslösningar. Ordförandeskapet ska vara väl
organiserat och skapa effektiva möten som levererar beslut och
ställningstaganden som är till nytta för EU:s medborgare. Främsta fokus
under ett ordförandeskap är att leda arbetet i EU på ett bra sätt.
Ordförandeskapet roterar mellan EU:s medlemsländer.

https://www.regeringen.se/




Demokrati och diskussion om
framtiden i fokus på Europadagen
2021
Publicerad 07 maj 2021

Den 10 maj uppmärksammar flera organisationer och
myndigheter Europadagen. EU-minister Hans Dahlgren
deltar i ett webbsänt firande där den svenska delen av
konferensen för Europas framtid kommer att lanseras
och årets europé kommer att tillkännages.
På temat ”demokrati och framtid” uppmärksammar Sverige i år Europadagen
den 10 maj genom en spännande direktsändning av fem webbinarier. Sverige
lanserar EU:s framtidskonferens och håller en digital medborgardialog mellan
ungdomar och EU-toppar. De politiska ungdomsförbunden debatterar sina
EU-visioner på hälso-, klimat- och demokratiområdet. Dessutom hålls samtal
om hur demokratin mår i dag och hur gränslös den inre marknaden ska vara
och en utmärkelse till årets europé delas ut.

Programmet

EU-minister Hans Dahlgren deltar i tre av seminarierna. Klockan 9.00
lanserar han tillsammans med kommissionären Ylva Johansson och
europaparlamentarikern Karin Karlsbro (L) konferensen för Europas framtid
i Sverige. Konferensen kommer att pågå i ett år och är tänkt att stimulera
fördjupad diskussion bland EU:s medborgare om unionens framtid. 

Klockan 9.30 kommer ett antal unga människor att bidra med kommentarer
och ställa frågor om EU:s framtid till Hans Dahlgren, Ylva Johansson och
europaparlamentarikern Tomas Tobé. Klockan 11.30 deltar EU-ministern i
en diskussion om hur vi tillsammans kan värna framtidens demokrati.

Seminarierna visas den 10 maj mellan klockan 9.00 och 14.00 på Facebook-

https://www.regeringen.se/


sidan i det gemensamma eventet och på en webbsida för Europadagen
(kräver inget medlemskap eller inloggning).

Sändning av seminarierna på det gemensamma eventets Facebook-sida

Sändning av seminarierna på webbsida för Europadagen

Media är välkomna att delta i seminarierna. EU-ministern kommer att svara
på frågor från media om konferensen om Europas framtid och regeringens
EU-politik vid ett digitalt presstillfälle kl 12.15. Anmälan om deltagande
kommer att kunna göras till pressekreterare Darina Agha i separat
pressinbjudan.

Pressinbjudan till pressträff med anledning av lanseringen av konferensen
om Europas framtid

Om Europadagen på EU-kommissionens webbplats



EU-minister Hans Dahlgren
besöker NOA, Polismyndigheten
Publicerad 05 maj 2021

I dag den 5 maj gör EU-minister Hans Dahlgren ett
digitalt besök på NOA hos Polismyndigheten för att lära
sig mer om deras arbete med gränsöverskridande
brottslighet och olika samarbeten inom EU.
Den Nationella operativa avdelningen (NOA) är en av Polismyndighetens
nationella avdelningar. Inom den finns internationella enheten, IE, som
ansvarar för polissamarbetet inom FN, OSSE, EU (inkl. Schengen och
Europol), Interpol, Östersjöområdet och de nordiska länderna. Vid enheten
finns polisens utlandsstyrka och ansvaret för myndighetens internationella
utvecklingssamarbete.

Tid för intervjuer finns. Kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Ekobrottsmyndigheten
Publicerad 03 maj 2021

Idag den 3 maj gör EU-minister Hans Dahlgren ett
digitalt besök på Ekobrottsmyndigheten för att lära sig
mer om arbetet och hur myndigheten samarbetar med
EU och internationella organisationer.
Ekobrottsmyndigheten är aktiv inom det operativa samarbetet på EU-nivå
för att bekämpa och förebygga allvarlig och gränsöverskridande
internationell brottslighet inom EBM:S område, t.ex.  penningtvätt och
bedrägeri.

Tid för intervjuer finns. Kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


EU ingår formellt handels- och
samarbetsavtalet med
Storbritannien
Publicerad 29 april 2021 Uppdaterad 29 april 2021

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och
Storbritannien, som tillämpats provisoriskt sedan den 1
januari 2021, godkändes av Europaparlamentet den 27
april och ingicks idag formellt.
– Detta är mycket glädjande. Avtalet är bra för EU, Sverige och
Storbritannien och ger en grund för fortsatt nära samarbete inom många
områden. Nu gäller det att genomföra avtalet. Med avtalet på plats finns
goda förutsättningar för en nystart i relationen mellan EU och Storbritannien,
säger EU-minister Hans Dahlgren. 

Bakgrund

Den 24 december 2020 nådde förhandlarna en överenskommelse om ett
handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien. Den 29
december 2020 antog rådet beslutet om undertecknande av avtalet och om
provisorisk tillämpning. Avtalet undertecknades av båda parter den 30
december 2020. Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2021.
Europarlamentet godkände avtalet den 27 april. Rådets beslut den 29 april
att ingå avtalet är det sista steget för EU i ratificeringen av avtalet. Avtalen
kommer att publiceras på nytt i EU:s officiella tidning före månadens slut
och träder sedan i kraft den 1 maj 2021. 

Handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien utgör grunden för
ett brett partnerskap mellan EU och Storbritannien.  Det omfattande avtalet
inkluderar en överenskommelse om tullfri varuhandel och regler för, bland
annat, handeln med tjänster, offentlig upphandling och rättvisa
konkurrensvillkor. En rad övriga gränsöverskridande och gemensamma

https://www.regeringen.se/


områden regleras genom avtalet, till exempel hållbart utnyttjande av
gemensamma fiskresurser, flyg-, sjö- och vägtransporter, brottsbekämpning
och straffrättsligt samarbete, samordning av sociala trygghetssystemen,
energimarknadsfrågor och reglerna för brittisk medverkan i vissa av EU:s
program.

Utöver handels- och samarbetsavtalet har partnerna idag även ingått avtalet
om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 



EU-minister Hans Dahlgren
besöker AI Sweden
Publicerad 29 april 2021

I dag den 29 april gör Hans Dahlgren ett digitalt besök
hos AI Sweden för att lära sig mer om deras arbete och
höra om hur de ser på utvecklingen på AI-området
framöver.
Regeringen är sedan tidigare positivt inställd till en reglering av AI på EU-
nivå, och har den övergripande målsättningen att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sverige ska vara
ledande i att ta till vara möjligheterna som användning av artificiell
intelligens kan ge.

– Det är bra att regeringen har högt ställda mål inom AI-området. Det är ett
kraftfullt verktyg som om det används rätt förbättrar välfärden och stärker
företags konkurrenskraft. Jag ser fram emot ett spännande digitalt besök,
säger EU-minister Hans Dahlgren.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren gör digitalt besök
på Cybergymnasiet i Malmö
Publicerad 26 april 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Tisdagen den 27 april frågas
EU-ministern ut av gymnasieelever i Malmö.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under tisdagen med ungdomar vid Cybergymnasiet i Malmö.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live tisdagen den 27 april 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Uddevalla frågar
ut EU-ministern
Publicerad 22 april 2021 Uppdaterad 22 april 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Fredagen 23 april gör EU-
ministern ett digitalt besök på Uddevalla
gymnasieskola.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Uddevalla gymnasieskola.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live fredagen den 23 april kl. 10.00-10.45 på
Youtube. 

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren deltar i digitalt
möte med EU-ministrarna
Publicerad 19 april 2021

Tisdagen den 20 april deltar EU-minister Hans
Dahlgren i informellt videomöte med Allmänna rådets
medlemmar (GAC).
EU-ministrarna kommer att fortsätta den pågående dialogen om situationen
på rättsstatsområdet i de olika EU-länderna. På agendan står också
relationen till Storbritannien och Konferensen om EU:s framtid som påbörjas
under våren. Ytterligare punkter som tas upp är koordineringen avseende
covid-19 samt EU:s utvidgningsprocess.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren deltar i EU-sakråd
inför konferensen om EU:s framtid
Publicerad 14 april 2021 Uppdaterad 14 april 2021

I samband med att konferensen om Europas framtid
inleds i EU, genomför EU-minister Hans Dahlgren ett
antal EU-sakråd. Den 14, 15 och 22 april samtalar EU-
ministern med representanter från arbetsmarknadens
parter, Sveriges regioner och civilsamhället.
Konferensen om Europas framtid (Framtidskonferensen) är ett gemensamt
initiativ för att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet
att göra sin röst hörd. Konferensen, som arrangeras av EU:s institutioner,
inleds den 9 maj 2021 och ska löpa fram till våren 2022. Den nationella
lanseringen av Framtidskonferensen sker under Sveriges nationella firande
av Europadagen den 10 maj 2021.

En viktig målsättning med Framtidskonferensen är att nå ut brett i hela
samhället med ett framåtsyftande samtal om EU-frågor. Med deltagande från
det civila samhället, regeringen, riksdagen, politiska partier,
arbetsmarknadens parter och regionala och lokala företrädare finns
förutsättningar att nå ut brett i samhället.

Som en uppstart till invigningen av den gemensamma konferensen genomför
EU-ministern ett antal EU-sakråd. Sakråden syftar till att informera olika
aktörer om förberedelserna inför konferensen på nationell- och EU-nivå, så
att även de medverkande aktörerna kan bidra till konferensens organisation i
Sverige.

Inbjudna aktörer till EU-sakråden är representanter från arbetsmarknadens
parter, Sveriges regioner och det civila samhället. Vid sakråden deltar även
EU-kommissionens representationskontor i Sverige och Europaparlamentets
kontor i Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Jönköping och
Halland frågar ut EU-ministern
Publicerad 30 mars 2021

Onsdag den 31 mars deltar EU-minister Hans Dahlgren
tillsammans med europaparlamentariker Jytte Guteland
i en direktsänd frågestund med elever från
gymnasieskolor i Jönköpings och Hallands län.
Frågestunden är en del i den digitala rundresa EU-ministern påbörjade under
förra året. Elever från fyra olika gymnasieskolor medverkar under
samtalet. Hans Dahlgren kommer att svara på frågor och ta del av elevernas
syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras tillsammans med Europa Direkt i Jönköpings län
och Hallands län och går att följa i direktsändning på Youtube onsdagen den
31 mars kl. 13.00-13.50.

Se direktsändningen på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att
ta del av ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats men därefter
digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och
är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten
i EU-frågor. 

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren deltar i digitalt
möte med EU-ministrarna
Publicerad 22 mars 2021

Tisdagen den 23 mars deltar EU-minister Hans
Dahlgren i informellt videomöte med Allmänna rådets
medlemmar (GAC).
På agendan står bland annat förberedelser inför videotoppmötet senare i
veckan där frågor om covid-19, inre marknaden och industripolitik,
digitalisering och ekonomi, samt relationen till Turkiet och Ryssland kommer
att tas upp.

Man kommer även att diskutera arbetet med 2021 års europeiska termin för
ekonomisk-politisk samordning samt konferensen om EU:s framtid.

 

https://www.regeringen.se/


Årsboken om EU överlämnad till
riksdagen
Publicerad 17 mars 2021

Onsdagen den 17 mars lämnades Årsboken om EU
över till riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens
arbete i EU under 2020.
Idag överlämnade regeringen Årsboken om EU för 2020 till riksdagen.
Årsboken om EU är en regeringsskrivelse som redogör för beslut och
händelser i EU under fjolåret, utifrån regeringens arbete i ministerrådet. Den
beskriver olika politikområden och tar upp EU:s förbindelser med omvärlden
och EU:s institutioner.

- Regeringens arbete i EU under det senaste året har naturligtvis präglats av
coronapandemin och av de åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
Men Årsboken om EU ger också en bra överblick över många andra frågor
som var i fokus i EU under förra året.  Hit hör förhandlingarna om EU:s
långtidsbudget, rättsstatsfrågorna, utsläppsmålen och arbetet med den nya
relationen till Storbritannien, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Efter att riksdagens utrikesutskott kommit med ett betänkande om Årsboken
om EU kommer det att hållas en EU-debatt i riksdagen.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren gör digitalt besök
på Hagagymnasiet i Norrköping
Publicerad 16 mars 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Onsdagen den 17 mars frågas
EU-ministern ut av gymnasieelever i Norrköping.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Hagagymnasiet i
Norrköping. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del
av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live onsdagen den 17 mars 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker MSB och
EU:s beredskapslager i
Kristinehamn
Publicerad 11 mars 2021 Uppdaterad 11 mars 2021

Fredagen den 12 mars gör EU-minister Hans Dahlgren
ett digitalt besök på MSB:s beredskapslager i
Kristinehamn.
Hans Dahlgren kommer bland annat att få en presentation av EU:s
civilskyddsmekanism/rescEU, med fokus på uppbyggnaden av ett lager för
sjukvårdsmateriel som MSB sedan i september 2020 har ett särskilt uppdrag
kring.

Under besöket görs även en digital visning av det strategiska lagret för EU:s
civila krishanteringsinsatser som finns i Kristinehamn.

Tid för intervjuer finns, kontakta Darina Agha (se Presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren frågas ut av
högstadieelever vid
Rålambshovsskolan
Publicerad 08 mars 2021 Uppdaterad 08 mars 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Måndagen den 8 mars gör EU-
ministern ett digitalt besök vid Rålambshovsskolan i
Stockholm.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under måndagen med högstadieelever vid
Rålambshovsskolan på Kungsholmen i Stockholm. Hans Dahlgren kommer
att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att
Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live måndagen den 8 mars kl. 10.00-10.45 på
Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Göteborg frågar
ut EU-ministern
Publicerad 04 mars 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Fredagen den 5 mars gör EU-
ministern ett digitalt besök på Ingrid Segerstedts
gymnasium i Göteborg.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Ingrid Segerstedts
gymnasium i Göteborg. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor
och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live fredagen den 5 mars kl. 10.00-10.45 på
Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren frågas ut av
gymnasieelever i Haninge
Publicerad 11 februari 2021 Uppdaterad 11 februari 2021

Under våren fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att
möta ungdomar runt om i Sverige. Fredagen den 12
februari genomför EU-ministern ett digitalt besök på
Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför för att fånga upp ungas
perspektiv på EU, samtalar Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar
vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren gör digitalt
skolbesök i Vänersborg
Publicerad 09 februari 2021

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta ungdomar runt
om i Sverige fortsätter. Onsdagen den 10 februari
frågas EU-ministern ut av elever vid Fridagymnasiet i
Vänersborg.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Fridagymnasiet i
Vänersborg. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del
av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live onsdagen den 10 februari kl. 10.00-10.45 på
Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


EU-ministern frågas ut av
gymnasieelever i Karlskrona
Publicerad 28 januari 2021 Uppdaterad 28 januari 2021

Nu fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att möta
ungdomar runt om i Sverige. Fredagen den 29 januari
genomför EU-ministern årets första frågestund vid ett
digitalt skolbesök på Af Chapmangymnasiet.
Som en del i den rundresa EU-ministern påbörjade under förra året, samtalar
Hans Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Af Chapmangymnasiet i
Karlskrona. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del
av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live fredagen den 29 januari kl. 10.00-10.45 på
Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Darina Agha (se
presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Digital pressträff med Hans
Dahlgren och Anna Hallberg
Publicerad 30 december 2020 Uppdaterad 30 december 2020

Idag onsdag den 30 december håller EU-minister Hans
Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg en
pressträff med anledning av Brexitavtalet.

Tid: 30 december 2020 kl. 10.45
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube

Anmälan är stängd.

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Solna frågar ut
EU-ministern
Publicerad 01 december 2020

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i
Sverige fortsätter. Onsdag den 2 december gör EU-
ministern ett digitalt besök på Solna gymnasium.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför för att fånga upp ungas
perspektiv på EU, samtalar Hans Dahlgren under onsdagen med ungdomar
vid Solna gymnasium. Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor
och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige
och går att följa live onsdag den 2 december från kl. 10.00 på Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson
Lindgren (se Presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Digital pressbriefing med Hans
Dahlgren 25 november 2020
Publicerad 25 november 2020 Uppdaterad 25 november 2020

I dag onsdagen den 25 november håller EU-minister
Hans Dahlgren en digital pressbriefing om arbetet med
aktuella frågor i Europeiska Unionen med anledning av
coronapandemin.

Tid: 25 november 2020 kl. 15.30
Plats: Digital pressbriefing. Pressbriefingen webbsänds på regeringen.se
och på Regeringskansliets Youtube.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern gör digitalt besök på
Luleå gymnasieskola
Publicerad 19 november 2020 Uppdaterad 19 november 2020

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i
Sverige fortsätter. Fredagen den 20 november frågas
EU-ministern ut av elever vid ett av Sveriges största
gymnasier, Luleå gymnasieskola.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans
Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Luleå gymnasieskola. Hans
Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på
vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live fredagen den 20 november kl. 12.00-12.45 på
Facebook.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson
Lindgren (se Presskontakt).

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren och Anna Hallberg
besöker Tullverket i Göteborg
Publicerad 05 november 2020

Fredagen den 6 november genomför EU-minister Hans
Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg ett
digitalt besök på Tullverket i Göteborg. Syftet med
mötet är att ta del av myndighetens förberedelser inför
att Storbritanniens övergångsperiod tar slut och vid
årsskiftet lämnar EU fullt ut.
Oavsett om Storbritannien och EU sluter ett handelsavtal eller inte införs
från och med 1 januari 2021 tullformaliteter för handel med Storbritannien.
Storbritannien är Sveriges sjätte största handelspartner och från och med
årsskiftet väntar en stor omställning i handeln mellan våra länder.

Under det digitala besöket den 6 november kl. 12.55 – 14.00 kommer
förberedelser inför årsskiftet att diskuteras samt vilka utmaningar som
väntar.

Media erbjuds att delta vid mötet och avslutningsvis ges möjlighet att ställa
frågor, för information kontakta pressekreterare Vidar Jakobínuson
Lindgren.

https://www.regeringen.se/


Gymnasieelever i Örebro frågar ut
EU-ministern
Publicerad 03 november 2020 Uppdaterad 03 november 2020

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i
Sverige fortsätter. Onsdag den 4 november gör EU-
ministern ett digitalt besök på Karolinska gymnasiet i
Örebro.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans
Dahlgren under onsdagen med ungdomar vid Karolinska gymnasiet i Örebro.
Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i
Sverige och går att följa live onsdagen den 4 november från kl. 10.00 på
deras Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta t.f. pressekreterare Vidar Jakobínuson
Lindgren (se Presskontakt).

https://www.regeringen.se/


EU-ministern frågas ut av
gymnasieelever i Malmö
Publicerad 22 oktober 2020

Under hösten fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att
möta ungdomar runt om i Sverige. Fredagen den 23
oktober genomför EU-ministern ett digitalt besök på
Malmös största gymnasieskola, Malmö Borgarskola.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året, samtalar Hans
Dahlgren under fredagen med ungdomar vid Malmö Borgarskola. Hans
Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på
vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige
och går att följa live från kl. 10.00 på deras Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att
ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter
digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och
är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten
i EU-frågor.

 

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgrenfrågas
ut av gymnasieelever i Trollhättan
Publicerad 07 oktober 2020 Uppdaterad 07 oktober 2020

Under hösten fortsätter Hans Dahlgrens EU-resa för att
möta ungdomar runt om i Sverige. Onsdagen den 7
oktober genomför EU-ministern ett digitalt besök på
Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför för att fånga upp ungas
perspektiv på EU, samtalar Hans Dahlgren idag med ungdomar vid Magnus
Åbergsgymnasiet.

Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn
på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige
och går att följa live från kl. 10.00 på deras Facebooksida.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att
ta del av ungas syn på EU. Besöken – i början av året på plats men därefter
digitalt – har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och
är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten
i EU-frågor.

https://www.regeringen.se/


Ny rapport granskar rättsstatsläget i
EU:s medlemsländer
Publicerad 30 september 2020

För första gången har EU-kommissionen granskat rättsstatsläget
i samtliga medlemsländer. Upprätthållandet av demokratiska
värderingar och rättsstatens principer är en prioriterad fråga för
den svenska regeringen. Nu har kommissionens första rapport
presenterats.
- Det ska vara självklart för alla EU:s medlemsländer att stå upp för grundläggande
demokratiska värderingar och att bekämpa korruption. Utan fri press, oberoende
domstolar och yttrandefrihet faller hela idén som vår union vilar på, säger EU-minister
Hans Dahlgren.

Vid EU-toppmötet i somras bestämdes att länder som inte upprätthåller rättsstatens
principer inte heller ska kunna få EU-pengar på samma sätt som tidigare. Det är helt nytt
och något som Sveriges regering arbetat för. Som ett steg i arbetet för att säkra
efterlevnad av rättsstatliga principer har EU-kommissionen granskat varje EU-land. I dag
har den publicerat en rapport som sammanfattar resultatet för varje medlemsland.

- Kommissionens rättsstatsrapport blir ett viktigt underlag när vi arbetar vidare för att
alla EU-länder ska stå upp för våra gemensamma principer, säger EU-minister Hans
Dahlgren.

Rapporten i sin helhet:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_2020_rule_of_law_report_en.pdf

 

 

 

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
samtalar med gymnasieelever i
Ronneby
Publicerad 28 september 2020 Uppdaterad 28 september 2020

Hans Dahlgrens EU-resa för att möta unga runt om i
Sverige fortsätter. Måndagen den 28 september
genomför EU-ministern ett digitalt besök på
gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby.
I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att
ta del av ungas syn på EU.

Besöken – i början av året på plats men därefter digitalt – har skett på skolor,
högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens
arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Måndagen den 28 september fortsätter EU-resan då Hans Dahlgren samtalar
med elever vid gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby.

Samtalet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige
och går att följa live från kl. 13.00 på deras Facebooksida
https://facebook.com/europaparlamentet/live

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


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

En ambitiös insats krävs nu av EU för att trygga
medborgarnas välfärd och för att åter skapa ekonomisk
tillväxt i Europa med anledning av coronapandemin,
skriver Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och
Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Tytti
Tuppurainen idag i ett gemensamt uttalande.
Under fredagen medverkade EU-minister Hans Dahlgren och Finlands
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen vid ett samtal
arrangerat av det finska kulturcentrumet Hanaholmen. I samband med detta
gör ministrarna idag ett gemensamt uttalande om hur EU bör gå vidare ur
coronakrisen.

I uttalandet betonar ministrarna att en välfungerande inre marknad är
avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning och att trygga och stärka
denna bör utgöra  kärnan i EU:s återhämtning och långsiktiga tillväxt.

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. En
rättvis, öppen och konkurrenskraftig inre marknad ska förbli utgångspunkten
för främjandet av handel på lika villkor globalt och inom EU, skriver de båda
ländernas ministrar.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren medverkar på
Europadagen 2020
Publicerad 07 maj 2020

Den 8 maj uppmärksammar flera organisationer och
myndigheter Europadagen. EU-minister Hans Dahlgren
deltar i ett webbsänt seminarium och i en digital
frågestund med elever runt om i Sverige.
På lördag den 9 maj infaller Europadagen 2020. I år påverkas
arrangemangen av den pågående coronakrisen och i Sverige genomförs
programmet därför helt digitalt redan den 8 maj i form av tre webbsända
seminarier.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren deltar tillsammans med Ylva Johansson,
Cecilia Malmström och Margot Wallström i seminariet "EU, coronakrisen
och framåtblick".

Göran von Sydow, Sieps, modererar samtalet som sänds i SVT Forum med
start kl. 12.00 och på EU-kommissionens webbplats och facebooksida från
13.30.

EU-resan bland skolor fortsätter digitalt
Tidigare i år träffade EU-ministern ungdomar och studenter runt om i Sverige
för att höra om deras syn på EU och vilka frågor de tycker är viktigt att EU
arbetar med. Nu fortsätter EU-resan till skolor, högskolor och universitet
digitalt. Fredagen den 8 maj deltar Hans Dahlgren i två digitala samtal där
elever från 17 olika högstadie- och gymnasieskolor får möjlighet att ställa
frågor till EU-ministern.

Den webbsända frågestunden arrangeras av Europaparlamentets kontor i
Sverige och kommer att direktsändas på deras facebooksida mellan kl.
12.00-12.45 och 13.00-13.45.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Kalmar
och Karlskrona
Publicerad 02 mars 2020

(Ny version) EU-minister Hans Dahlgrens resa för att
möta unga runt om i Sverige fortsätter. Tisdagen den 3
mars träffar han studenter och ungdomar i Kalmar och
Karlskrona för att höra om deras tankar kring EU.
Under året besöker EU-ministern skolor, högskolor och universitet runt om i
Sverige i syfte att ta del av ungas syn på EU. Förmiddagen tisdagen den 3
mars besöker Hans Dahlgren Linnéuniversitet i Kalmar för att sedan under
eftermiddagen träffa ungdomar vid Af Chapmangymnasiet i Karlskrona.
Besöken är en del i regeringens arbete med att öka kunskapen om och
delaktigheten i EU-frågor.

I Kalmar kommer Hans Dahlgren även besöka Medieinstitutet Fojo som
bland annat har i uppdrag att tillhandahålla fortbildningar för
yrkesverksamma journalister om EU.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Oslo
Publicerad 27 februari 2020 Uppdaterad 27 februari 2020

Den 27 – 28 februari reser Hans Dahlgren till Oslo. EU-
ministern kommer att träffa Norges utrikesminister Ine
Eriksen Søreide samt Arbeiderpartiets partiledare Jonas
Gahr Støre.
Under besöket tas EU-ministern emot av Norges utrikesminister Ine Eriksen
Søreide för överläggningar om bland annat aktuella EU-frågor som
långtidsbudgeten och de kommande förhandlingarna med Storbritannien.

Hans Dahlgren kommer också att ha ett möte i Stortinget med
Arbeiderpartiets partiledare Jonas Gahr Støre.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Europeiska
smittskyddsmyndigheten
Publicerad 25 februari 2020

Onsdagen den 26 februari besöker EU-minister Hans
Dahlgren den Europeiska smittskyddsmyndigheten i
Solna för att få en genomgång av myndighetens arbete
kopplat till det nya coronaviruset, covid-19.
Den Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC (European Center for
Disease Prevention and Control) verkar för att skydda EU:s medborgare mot
smittsamma sjukdomar.

Hans Dahlgren finns tillgänglig för intervjuer i samband med besöket,
kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Gävle
Publicerad 11 februari 2020

Onsdagen den 12 februari reser EU-minister Hans
Dahlgren till Gävle. Han kommer bland annat att besöka
Borgarskolan samt medverka vid ett öppet samtal på
Stadsbiblioteket.
Som en del i den rundresa EU-ministern genomför under året i syfte att ta del
av ungas perspektiv på EU, besöker Hans Dahlgren under onsdagen
Borgarskolan i Gävle. Hans Dahlgren kommer där att samtala med
gymnasieelever om deras syn på EU.

Kl. 18.30 deltar Hans Dahlgren vid ett öppet samtal på Stadsbiblioteket med
fokus på aktuella händelser och vad som är på gång inom EU.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Vara och
Mariestad
Publicerad 21 januari 2020 Uppdaterad 21 januari 2020

Onsdag den 22 januari reser EU-minister Hans
Dahlgren till Vara och Mariestad.
I Vara kommun kommer Hans Dahlgren besöka Parkskolan i Vara och
Nästegårdsskolan i Kvänum.

Under eftermiddagen är Hans Dahlgren i Mariestads kommun för att besöka
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. EU-ministern deltar
senare på kvällen vid ett öppet möte i Mariestads stadshus.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Regeringen stödjer EU-
kommissionen i mål mot Polen
Publicerad 16 januari 2020 Uppdaterad 16 januari 2020

Regeringen har idag beslutat att stödja kommissionen i
ett mål vid EU-domstolen om polska domstolars
oberoende.
Kommissionen har väckt talan vid EU-domstolen mot Polen om
fördragsbrott. Den menar att Polen inte säkerställt landets domstolars
oberoende, och inte heller möjligheten och skyldigheten för nationella
domstolar att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen.

– Domstolarnas oberoende utgör kärnan i en rättsstat. Detta är en av de
grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på. Det är ovanligt att
Sverige går in på det här sättet i EU-domstolsärenden. Men regeringen ser så
allvarligt på rättsstatens utveckling i Polen att vi valt att stödja kommissionen
i det här målet, säger EU-minister Hans Dahlgren.

– Jag har under mina resor till alla europeiska huvudstäder under fjolåret
tryckt på hur viktigt det är att upprätthålla rättsstatens principer, och att vi
alla deltar i det arbetet, fortsätter Hans Dahlgren.

Kommissionen gör gällande att Polen inte uppfyller sina skyldigheter bland
annat genom att:

domare vid allmänna domstolar riskerar repressalier beroende på
innehållet i dennes dom eller beslut
inte säkerställa att den avdelning vid högsta domstolen som överprövar
beslut i disciplinära förfaranden gentemot domare är opartisk och
oberoende
tillåta att domstolars rätt att ta frågor till EU-domstolen för så kallade
förhandsavgöranden begränsas av risken för repressalier.

För mer information, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/




Hans Dahlgren besöker Borås och
Varberg
Publicerad 12 januari 2020 Uppdaterad 12 januari 2020

Måndagen den 13 januari reser EU-minister Hans
Dahlgren till Borås och Varberg.
I Borås kommer Hans Dahlgren besöka Bäckängsgymnasiet samt ta del av
arbetet vid Volvo Bussar.

Under eftermiddagen besöker Hans Dahlgren Södra Cells produktion av
pappersmassa och energi i Varberg för att sedan besöka Hallands Hamnar
och bland annat diskutera hur hamnarbetet påverkas av Brexit.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Trollhättan, Havstenssund och
Kungshamn
Publicerad 07 januari 2020 Uppdaterad 07 januari 2020

Den 7-8 januari reser EU-minister Hans Dahlgren till
Trollhättan, Havstenssund och Kungshamn.
Hans Dahlgren kommer bland annat att göra ett besök vid Havstenssunds
Ostron samt träffa Sjöräddningssällskapet för att ta del av deras arbete
ombord på en av Sjöräddningens båtar.

Under onsdagen besöker Hans Dahlgren även Orkla Foods Sveriges fabrik i
Kungshamn.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Lissabon
Publicerad 17 december 2019 Uppdaterad 17 december 2019

Tisdagen den 17 december reser EU-minister Hans
Dahlgren till Portugal för samtal om klimat, EU:s
långtidsbudget och den framtida relationen till
Storbritannien.
Hans Dahlgren kommer att ha möten med premiärministerns rådgivare i EU-
och utrikesfrågor Patricia Cadeiras samt statssekreteraren för EU-frågor Ana
Paula Zacarias.

Samtalen kommer fokusera på aktuella EU-frågor såsom klimat, EU:s
långtidsbudget och den framtida relationen till Storbritannien. Mötena
kommer även innebära tillfälle att diskutera förberedelserna inför det
portugisiska ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2021.

Hans Dahlgren kommer även besöka parlamentet för att träffa det
portugisiska EU-utskottet.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Migrationsfrågor i fokus när EU-
ministern besöker Grekland
Publicerad 02 december 2019 Uppdaterad 02 december 2019

Den 2-3 december besöker Hans Dahlgren Grekland
för samtal om bland annat migration och arbetet med ett
nytt gemensamt asylsystem i EU. Hans Dahlgren
kommer att träffa regerings- och myndighetsföreträdare
samt representanter för UNHCR och andra
organisationer. Han kommer även att besöka ett av de
transitläger för asylsökande som finns i landet.
Hans Dahlgren kommer under sitt besök i Grekland att träffa företrädare för
FN:s flyktingorgan UNHCR och Greklands migrationsmyndighet för att
diskutera den aktuella situationen i landet. Under tisdagen besöker Hans
Dahlgren även ett transitläger för asylsökande i Korinth, som drivs av IOM,
International Organization for Migration.

Hans Dahlgren kommer att ha möten med migrationsminister Georgios
Koumoutsakos samt premiärministerns rådgivare i EU-frågor Dimitris
Mitropoulos. 

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Bulgarien
Publicerad 25 november 2019 Uppdaterad 25 november 2019

Måndagen den 25 november reser EU-minister Hans
Dahlgren till Sofia för samtal om aktuella EU-frågor och
arbetet med utsatta EU-medborgare.
Hans Dahlgren kommer att ha överläggningar med Bulgariens vice
premiärminister och utrikesminister Ekaterina Zaharieva samt
premiärministerns rådgivare i EU- och utrikesfrågor Petia Vasileva.

I fokus för samtalen står aktuella EU-frågor såsom klimat och EU:s
långtidsbudget. Även bilaterala samarbetsområden som arbetet med utsatta
EU-medborgare kommer att diskuteras.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker
Köpenhamn
Publicerad 07 november 2019

Fredagen den 8 november reser EU-minister Hans
Dahlgren till Köpenhamn för samtal om EU:s
långtidsbudget och andra aktuella EU-frågor.
Hans Dahlgren kommer att träffa Jean-Charles Ellermann-Kingombe på det
danska Statsministeriet och statsminister Mette Frederiksens särskilda
rådgivare Martin Rossen.

Besöket är en del i det förberedande arbetet inför Europeiska rådets möte i
december. Klimat, brexit, rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget är
några av de frågor som kommer att diskuteras.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Valetta och Rom
Publicerad 05 november 2019 Uppdaterad 05 november 2019

Den 5-6 november besöker EU-minister Hans Dahlgren
Malta och Italien för möten om aktuella EU-frågor.
Under besöket i Valetta kommer Hans Dahlgren att ha möte med Maltas EU-
minister Edward Zammit Lewis samt president George Vella. Hans Dahlgren
kommer även att träffa miljöminister José Herrera och inrikesminister
Michael Farrugia.

Under besöket i Rom kommer Hans Dahlgren träffa Italiens EU-ministern
Enzo Amendola.

På agendan står EU-frågor såsom migration, rättsstatens principer och EU:s
långtidsbudget.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Litauen
Publicerad 21 oktober 2019 Uppdaterad 21 oktober 2019

Måndagen den 21 oktober reser EU-minister Hans
Dahlgren till Vilnius för att träffa Litauens vice
utrikesminister Albinas Zananavičius och presidentens
rådgivare i utrikes- och EU-frågor Asta Skaisgirytė.
I fokus för samtalen står regeringens EU-prioriteringar och aktuella EU-
frågor.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren jubileumstalar på
Göteborgs universitet
Publicerad 11 oktober 2019 Uppdaterad 11 oktober 2019

Lördagen den 12 oktober uppmärksammar Göteborgs
universitet att Europaprogrammet firar 20 år. Med
anledning av detta talar EU-minister Hans Dahlgren
tillsammans med EU-kommissionär Cecilia Malmström
vid seminariet ”Europe 20 years ahead”.

Tid: 12 oktober 2019 kl. 15.00 till kl. 16.30
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Malmstensalen

Hans Dahlgren kommer att tala om aktuella frågor i europapolitiken, brexit,
regeringens EU-politik och om europaforskningen.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreteraren Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Österrike
och Slovakien
Publicerad 09 oktober 2019 Uppdaterad 09 oktober 2019

Onsdagen den 9 oktober besöker EU-minister Hans
Dahlgren Wien och Bratislava för möten med Österrikes
utrikes- och EU-minister Alexander Schallenberg och
Slovakiens utrikes- och EU-minister Miroslav Lajčák.
På dagordningen står bland annat regeringens EU-prioriteringar och aktuella
EU-frågor.

Hans Dahlgren ska också hålla ett huvudanförande vid University of
Economics i Bratislava, med fokus på regeringens EU-arbete.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Kroatien
inför landets EU-ordförandeskap
Publicerad 03 oktober 2019

Fredag den 4 oktober reser EU-minister Hans Dahlgren
till Zagreb för att träffa Kroatiens premiärminister Andrej
Plenković och utrikes- och EU-minister Gordan Grlić
Radman.
Hans Dahlgren kommer att ha möten med de kroatiska ministrarna om
regeringens EU-prioriteringar inför att Kroatien tar över ordförandeskapet i
EU:s ministerråd från och med den första januari 2020.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren träffar svenskar i
London inför brexit
Publicerad 23 september 2019

Tisdag och onsdag den 24-25 september är EU-
minister Hans Dahlgren i Storbritannien. På agendan
står ett möte med landets brexitminister Stephen
Barclay, liksom en träff med svenska medborgare i
Storbritannien om hur de kan påverkas av en hård
brexit.
Den 31 oktober förväntas Storbritannien lämna den Europeiska unionen.
Den svenska regeringens bedömning är att risken för en så kallad hård brexit,
att Storbritannien lämnar utan ett utträdesavtal, har ökat.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka beredskapen och
informationen inför en hård brexit.

Under besöket i London ska Hans Dahlgren träffa företrädare för svenska
företag i Storbritannien och prata om deras förberedelsearbete. EU-ministern
kommer även att möta svenska medborgare som lever och arbetar i
Storbritannien och prata om hur deras fortsatta vistelse påverkas av ett
avtalslöst utträde.

Hans Dahlgren kommer dessutom att träffa Storbritanniens brexitminister
Stephen Barclay för ett samtal om brexitprocessen.

Under onsdagen deltar EU-ministern vid Labours partikongress i Brighton. 

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


Statsrådens presentationer av
höstbudgeten
Publicerad 16 september 2019

(Ny version) Den 18 september presenterar
finansminister Magdalena Andersson
budgetpropositionen för 2020 på en pressträff i Bella,
kvarteret Björnen, klockan 09.00. Flera statsråd kommer
också att presentera höstbudgeten på olika håll i
Sverige. Separata pressinbjudningar kommer.
Statsrådens presentationer av budgetpropositionen för 2020 (sorterat efter
departement):

Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren, EU-minister

Plats: Tullverket, Göteborg

Pressträff kl. 12.30

Kontaktperson:  Andreas Enbuske, tel: 076-130 58 86

Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation

Plats: Akademiska sjukhuset, ingång 17, Uppsala

Pressträff kl. 11.30

Kontaktperson: Nicole Goufas, tel: 073-085 75 88

https://www.regeringen.se/


Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi, civilminister

Plats: Norrgatan 22-24, Växjö

Pressträff kl. 11.10

Kontaktperson: Mattias Kristenson, 073-088 24 76

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Pressträff kl. 11.15

Kontaktperson: Karin Boman Röding, tel: 076-116 65 62

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Plats: Vågskrivargatan 5, Gävle

Pressträff kl. 12.00

Kontaktperson: Fredrik Persson, tel: 073-072 81 36

Justitiedepartementet

Mikael Damberg, inrikesminister

Plats: Lagergrens gata 2, Region Värmland, Karlstad

Pressträff kl. 11.00

Kontaktperson: Per Strängberg, tel: 073-093 90 56

Kulturdepartementet

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar
för idrottsfrågorna



Plats: Slottsgatan 27, Västerås

Pressträff kl. 11.30

Kontaktperson: Josefin Sasse, tel: 073-077 94 69

Näringsdepartementet

Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Plats: Fjällräven Center, Viktoriaesplanaden 1, Örnsköldsvik

Pressträff kl. 11:15

Kontaktperson: Janus Brandin, tel: 073-0758701

Socialdepartementet

Lena Hallengren, socialminister

Plats: Dammfrigården, Korsörvägen 1 i Malmö 

Pressträff kl. 11.15

Kontaktperson: Mikael Lindström, tel: 073-078 52 60

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, utbildningsminister

Plats: Fornbackaskolan, Fornhöjdsvägen 4, Södertälje

Pressträff kl. 11.00

Kontaktperson: Anja L Sundberg, tel: 076-116 77 45

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Plats: Rymdcampus aula, Rymdcampus 1, Kiruna

Pressträff kl. 11.00



Kontaktperson: Mirjam Kontio, tel: 073-074 05 57



Hans Dahlgren talar på Nordisk
Facklig kongress i Malmö
Publicerad 02 september 2019

Tisdag den 3 september är Sveriges EU-minister Hans
Dahlgren i Malmö för att tala under Nordens Fackliga
Samorganisations kongress ”Building Bridges".

Tid: 3 september 2019 kl. 15.00
Plats: Quality Hotel View Hyllie

EU-ministern talar under kongressens inledande programpunkt ”Building
bridges - Ett utvecklat och stärkt nordiskt Europapolitiskt samarbete”.

https://www.regeringen.se/


Regeringens förberedelser inför
ett avtalslöst brexit
Publicerad 28 augusti 2019

Regeringen bedömer att risken för att Storbritannien
lämnar EU utan ett utträdesavtal har ökat. För att möta
de allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst utträde
har regeringen vidtagit en rad insatser som stärker
Sveriges beredskap. Vid en pressträff idag redogjorde
finansminister Magdalena Andersson och EU-minister
Hans Dahlgren för Sveriges förberedelser inför
Storbritanniens utträde ur EU.
- För att möta konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde har regeringen gjort
en rad förberedelser, bland annat genom myndighetsinformation till företag
om de nya förutsättningarna för att bedriva handel samt insatser för att
underlätta för privatpersoner. Det faktum att vi har ordning och reda i
statsfinanserna och den lägsta statsskulden sedan 1977 är ett bra utgångsläge
för ett scenario där Storbritannien lämnar EU utan avtal, säger Magdalena
Andersson.

Internationella bedömare är eniga om att brexit – oavsett om Storbritannien
lämnar EU med eller utan ett utträdesavtal – kommer att innebära lägre
tillväxt och minskad handel för Storbritannien och de övriga EU-
medlemsstaterna. Idag finns det inte något godkänt utträdesavtal samtidigt
som parterna står långt från varandra i den avgörande frågan om
reservlösningen, den så kallade ”backstopen”. Trots det fortsätter regeringen
att tillsammans med övriga EU-länder, driva på för ett ordnat utträde.

- Vi vill förstås helst att det blir ett ordnat utträde. Men den senaste tidens
uttalanden från den brittiska regeringen visar att man tänker lämna EU den 1
november, med eller utan avtal. Det är allvarligt, och vi behöver vara väl
förberedda också inför en hård brexit, säger Hans Dahlgren.

https://www.regeringen.se/


Regeringen har gjort insatser på flera områden. Förberedelserna har skett i
nära samarbete med myndigheter, EU-kommissionen och övriga
medlemsländer i EU. Regeringen konstaterar dock att även om Sverige står
väl förberett kommer negativa konsekvenser vid ett oordnat utträde inte att
kunna undvikas.

Under onsdagens pressträff redogjorde Magdalena Andersson och Hans
Dahlgren bland annat vad som gjorts för att:

underlätta för svenska medborgare som är bosatta i Storbritannien och
brittiska medborgare som är bosatta i Sverige.
säkerställa att de finansiella marknaderna ska fortsätta att fungera
effektivt och den finansiella stabiliteten inte äventyras vid ett avtalslöst
utträde.  
informera företag och privatpersoner om de nya tullregler som kan
komma att införas.
Tullverket ska kunna hantera den ökade arbetsbörda som ett avtalslöst
utträde skulle medföra.
hantera nya regler som skulle gälla fiskerinäringen, flyg- och
tågtransporter.
säkra läkemedelsförsörjningen i EU.



Pressträff med Magdalena
Andersson och Hans Dahlgren
Publicerad 26 augusti 2019

Onsdagen den 28 augusti håller finansminister
Magdalena Andersson och EU-minister Hans Dahlgren
pressträff för att redogöra för regeringens förberedelser
inför Storbritanniens utträde ur EU.

Tid: 28 augusti 2019 kl. 09.00
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6.
Insläpp från kl. 08:30

Presslegitimation krävs.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren i möte
med Storbritanniens brexitminister
Publicerad 22 augusti 2019 Uppdaterad 22 augusti 2019

Fredag den 23 augusti träffar Hans Dahlgren den
brittiske brexitministern Stephen Barclay, för ett samtal
om läget i den pågående brexitprocessen inför
Storbritanniens utträde ur EU den 31 oktober. OBS! I ett
tidigare pressmeddelande angavs kl. 15.10. Ny tid är kl.
15.30.

Tid: 23 augusti 2019 kl. 15.30
Plats: Meddelas i samband med anmälan.

Efter mötet finns möjlighet till intervjuer med EU-minister Hans Dahlgren.
Föranmälan krävs, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

Tid för media: Fredag den 23 augusti kl. 15.30. 

Plats: Meddelas i samband med anmälan.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren träffar Finlands
EU-minister i Helsingfors
Publicerad 27 juni 2019

Fredag den 28 juni besöker Sveriges EU-minister Hans
Dahlgren Helsingfors för ett möte med den finska EU-
ministern Tytti Tuppurainen.
På måndag den 1 juli tar Finland över det roterande EU-ordförandeskapet
fram till årsskiftet. De båda ministrarna kommer att diskutera flera aktuella
frågor som kommer att ligga i fokus under ordförandeskapet. Finland har
bland annat pekat ut klimatarbetet och demokrati och rättsstatlighet som
viktiga frågor.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare
Andreas Enbuske

https://www.regeringen.se/


Brexit i fokus när EU-ministern
besöker Irland
Publicerad 24 juni 2019

Tisdag och onsdag den 25-26 juni besöker Sveriges
EU-minister Irland. Under besöket kommer Hans
Dahlgren träffa Irlands EU-minister Helen McEntee, för
att bland annat diskutera brexitfrågan.
Hans Dahlgren kommer även att resa till gränsen mellan Irland och
Nordirland för att på plats få en briefing om gränsförberedelserna inför
Storbritanniens planerade utträde ur EU den 31 oktober.

För mer information och medieförfrågningar kontakta pressekreterare
Andreas Enbuske.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren träffar
klimatforskare på SMHI i
Norrköping
Publicerad 23 maj 2019

(Ny version) Fredag den 24 maj reser EU-ministern till
Norrköping. Där kommer han bland annat besöka SMHI
för att få en lägesbild av nuvarande och förestående
klimatförändringar.

Tid: 24 maj 2019 kl. 10.45
Plats: Folkborgsvägen 17, Norrköping.

Under besöket kommer Hans Dahlgren att ha ett samtal med forskare från
SMHI om institutets forskning om klimatförändringar.

Media är välkomna till en särskilt avsatt tid kl 10.45, då forskare från SMHI
även medverkar.

Under dagen besöker EU-ministern även bland annat Campus Norrköping
för att träffa studenter och hålla en lunchföreläsning, samt PRO Skärblacka.

Vid intervjuförfrågningar vänligen kontakta pressekreterare Andreas
Enbuske.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Rinkeby
Publicerad 16 maj 2019

Fredag den 17 maj besöker EU-minister Hans Dahlgren
det nyligen invigda Husby stadsdelshus i Rinkeby-
Kista.

Tid: 17 maj 2019 kl. 13.00
Plats: Husby stadsdelshus, Edvard Griegsgången 9

I stadsdelshuset har bland annat en ny enhet öppnats för att hjälpa unga
vidare till studier och arbete.

Under eftermiddagen besöker Hans Dahlgren även Familjehusets öppna
förskola och familjerådgivning.

https://www.regeringen.se/


Göran von Sydow ny direktör för
Sieps
Publicerad 16 maj 2019

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat att
tillsätta Göran von Sydow som direktör och chef för
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.
- Jag är mycket glad att Göran von Sydow har tackat ja till uppdraget att bli
ny direktör för Sieps. Med sin gedigna kunskap om europapolitik och
förmåga att göra forskning begriplig ser jag Göran som mycket lämpad för
uppdraget och ser fram emot vårt samarbete framöver, säger EU-minister
Hans Dahlgren.

Göran von Sydow är i dag tillförordnad direktör för Sieps. Han har en
doktorsexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Han tillträder
den nya tjänsten den 17 maj 2019.

Sieps är en myndighet vars målsättning är att ta fram forskningsrapporter,
analyser och annat underlag som rör utvecklingen inom EU och göra detta
tillgängligt för beslutfattare på olika nivåer samt aktivt delta i och skapa
internationellt forskningsutbyte när det gäller EU-frågor. Sieps ska även
tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör EU som en del av
kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren till
Italien för paneldebatt om
desinformation
Publicerad 03 maj 2019 Uppdaterad 03 maj 2019

Den 2-4 maj deltar EU-minister Hans Dahlgren i 2019
års upplaga av konferensen ”State of the Union” i
Florens.
I år kommer särskild tonvikt ligga på Europas demokrati av i dag, ett tema av
särskild betydelse inför valet till Europaparlamentet den 26 maj.

På konferensen kommer EU-minister Hans Dahlgren att medverka i en
paneldebatt om desinformation.

Experter från olika länder och organisationer kommer dessutom att diskutera
och reflektera över Europeiska unionens och dess medlemsstaters
demokratiska funktion, samt deras förmåga att reagera på den framtida
generationens önskemål och behov.

EU-ministerns ambition är även att hinna samtala med bland andra PM
Contes diplomatiska rådgivare, tillika Sherpa, Pietro Benassi och Italiens
utrikesminister Enzo Moavero Milanesi.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Polen
Publicerad 29 april 2019 Uppdaterad 29 april 2019

Måndag den 29 april reser EU-minister Hans Dahlgren
till Warszawa. Under sitt besök kommer han bland
annat träffa sin ministerkollega Konrad Szymanski för
att diskutera EU:s framtid, brexit samt demokrati och
rättsstatens principer.
Hans Dahlgren träffar även Polens före detta president Aleksander
Kwasniewski.

Utöver dessa möten så träffar han representanter från civilsamhället för att
diskutera aktuella frågor.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren reser
till Ungern
Publicerad 26 april 2019 Uppdaterad 26 april 2019

Fredagen den 26 april reser EU-minister Hans Dahlgren
till Budapest för att träffa representanter från den
ungerska regeringen och diskutera demokrati och
rättsstatens principer, EU:s framtid, Brexit och
förhandlingarna om EU:s budget.
Hans Dahlgren kommer även att träffa företrädare för oppositionspartierna
och civilsamhället, bland andra Human Rights Watch, Amnesty
International, UNICEF m.fl.

För intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Adriana Haxhimustafa.

https://www.regeringen.se/


EU:s budget och rättstatens
principer på agendan när Hans
Dahlgren medverkar vid Allmänna
rådet i Luxemburg
Publicerad 09 april 2019 Uppdaterad 09 april 2019

På Allmänna rådet den 9 april kommer ministrarna att
diskutera EU:s långtidsbudget. Fokus för den öppna
tematiska debatten är på den gemensamma
jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken.
Rättsstatsfrågorna ska återigen behandlas med anledning av de pågående
ärendena mot Polen och Ungern. Från svensk sida blir det tillfälle att
tillsammans med likasinnade markera den oro som kvarstår gällande båda
länderna.

Till sist ska rådsslutsatser om rapporten ett ”Hållbart Europa 2030” antas.

Allmänna rådet håller under tisdagen också ett särskilt möte, utan brittiskt
deltagande, för att förbereda Europeiska rådets hantering av brexit på
toppmötet den 10 april.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
besöker Estland
Publicerad 25 mars 2019

EU-minister Hans Dahlgren besöker Estland måndag
den 25 mars för att bland annat diskutera rättsstatens
principer.
EU-ministern ska träffa bl.a. Estlands utrikesminister och EU-minister för att
diskutera EU:s framtid, respekten för rättsstaten och EU:s fleråriga
budgetram. Det finns goda möjligheter att utveckla och fördjupa samarbetet
mellan Sverige och Estland i flera av dessa frågor. EU-minister Hans
Dahlgren kommer också att besöka NATO Cyber Defence Centre of
Excellence i Tallinn.

https://www.regeringen.se/


EU-minister Hans Dahlgren
närvarar vid ministerrådsmöte i
Allmänna rådet i Bryssel
Publicerad 19 mars 2019 Uppdaterad 19 mars 2019

Den 19 mars reser EU-minister Hans Dahlgren till
Bryssel för ministerrådsmöte i Allmänna rådet.
Vid mötet kommer EU-ministrarna bland annat att diskutera den fleråriga
budgetramen (MFF) för 2021-2027 samt resonera kring utkastet till slutsatser
inför Europeiska rådets möte den 21-22 mars där frågor som jobb, tillväxt
och konkurrenskraft, klimat och desinformation står på dagordningen.

Vidare skall ministrarna besluta om EU:s förmedlemsskapsstöd (IPA III) där
tydligt fokus ligger på de grundläggande reformerna i utvidgningsprocessen.
Allmänna rådet möts också i artikel 50-sammansättning där ministrarna ska
förbereda Europeiska rådets hantering den 21 mars av brexitprocessen.

https://www.regeringen.se/


EU-ministern tar emot Irlands EU-
minister Helen McEntee
Publicerad 14 mars 2019 Uppdaterad 14 mars 2019

Torsdagen den 14 mars tar EU-minister Hans Dahlgren
emot Irlands EU-minister Helen McEntee. Under
samtalet kommer Dahlgren och McEntee diskutera
aktuella frågor såsom Brexit, EU:s budget, migration
och rättsstatens principer.

Tid: 14 mars 2019 kl. 14.30
Plats: Adelcrantzska huset. Entré via Rödbodgatan 6.

Pressprogram

Kl. 14.30: Fototillfälle och doorstep när EU-ministern tar emot EU-minister
Helen McEntee i Adelcrantzska huset.

Inpassering för fotografer och journalister sker genom Kopparporten på
Rödbodgatan 6 klockan13.45-14.15.

Var vänlig ta med presslegitimation.

Anmälan krävs.

https://www.regeringen.se/


Hans Dahlgren besöker Berlin
Publicerad 12 mars 2019

Den 12-13 mars reser EU-ministern till Berlin för möte
med olika tankesmedjor. EU-ministern träffar även
förbundskanslerns EU-rådgivare och EU-sherpa, dr.
Uwe Corsepius, och den tyske EU-ministern Michael
Roth.
På agendan står bland annat rådande EU-frågor såsom EU:s långtidsbudget,
rättsstatens principer, Brexit, migration och EU:s sociala dimension. Mötena
blir tillfällen att stämma av ståndpunkter och syn på processer i aktuella
frågor. Hans Dahlgren kommer även att diskutera feministisk utrikespolitik
med förbundskanslerns EU-rådgivare och EU-sherpa Corsepius. 

https://www.regeringen.se/


EU-budget för 2021-2027 ska
diskuteras på rådsmöte
Publicerad 11 mars 2019 Uppdaterad 11 mars 2019

Den 11-12 mars träffas EU-ministrarna i Bukarest för ett
informellt möte i rådet för allmänna frågor. Sverige
representeras av EU-minister Hans Dahlgren. På
dagordningen väntas ministrarna diskutera den fleråriga
budgetramen 2021-2027 samt debattera EU:s
strategiska agenda

https://www.regeringen.se/


Socialt skydd vid Brexit
Publicerad 22 februari 2019 Uppdaterad 22 februari 2019

(Ny version) Regeringen vill mildra konsekvenserna för
svenskar i Storbritannien om landet skulle lämna EU
helt utan ett avtal om hur utträdet ska gå till. I den
proposition som överlämnas till riksdagen föreslås
bland annat att svenska sociala trygghetsförmåner vid
en sådan ”hård Brexit” fortsatt ska kunna betalas ut till
enskilda personer i Storbritannien, under en
övergångsperiod. Det föreslås också att man ska kunna
få ersättning för vårdkostnader under samma period.
– EU skapades för att säkra fred, frihet, demokrati och fri rörlighet. Den som
rört sig mellan Sverige och Storbritannien ska också i tider av osäkerhet
kunna känna trygghet. Därför har regeringen nu lämnat ett lagförslag till
riksdagen, för att skapa trygghet för människor under denna omställning,
säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I propositionen föreslås att enskilda under en övergångsperiod fortsatt kan få
svenska sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien, med
undantag för arbetslöshetsersättning, på samma sätt som i dag. Förslagen
innebär även att enskilda kan få ersättning för vårdkostnader i vissa fall.
Bestämmelserna om utbetalning av förmåner och ersättning för
vårdkostnader upphör vid utgången av år 2019.

– Vi vill se ett ordnat brittiskt utträde ur EU, det tjänar alla på. Men dagen
för utträdet kommer allt närmare, och det finns ännu inte något avtal. Därför
är det viktigt att vi förbereder oss också för en hård Brexit, så att människor
inte hamnar i kläm, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Det föreslås även att det bör införas bestämmelser för att i framtiden skydda
rätten till sammanläggning av intjänade försäkringsperioder och rätten till att
likställa exempelvis förmåner, för personer som arbetat eller varit bosatta i

https://www.regeringen.se/


Storbritannien under tiden då landet var medlem i EU. Detta kan bli aktuellt
att använda vid ett framtida uttag av en trygghetsförmån, till exempel för
pensioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 mars 2019.



EU-minister Hans Dahlgren
besöker Paris
Publicerad 15 februari 2019

Den 18 februari besöker EU-minister Hans Dahlgren
Paris för att bland annat träffa den franska EU-ministern
Nathalie Loiseau.
EU-ministrarna kommer att diskutera aktuella EU-frågor som Brexit,
rättsstatens principer, förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och det
kommande valet till Europaparlamentet.

https://www.regeringen.se/


Nya statssekreterare i
Regeringskansliet
Publicerad 22 januari 2019 Uppdaterad 22 januari 2019

Regeringen har i dag utsett 31 statssekreterare i
Regeringskansliet. Tidigare statssekreterare har
entledigats från sina tjänster. Flertalet statssekreterare
har tidigare haft en motsvarande anställning i
Regeringskansliet.

Statsrådsberedningen

Regeringen har utsett Nils Vikmång till statsministerns statssekreterare.
Regeringen har även utsett Madeleine Harby Samuelsson och Karin
Wallensteen till statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Regeringen har utsett Paula Carvalho Olovsson till statssekreterare hos EU-
minister Hans Dahlgren.

Regeringen har utsett Mats Andersson och Maria Ferm till statssekreterare i
samordningskansliet i Statsrådsberedningen.

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har utsett Annika Dahl till statssekreterare hos
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen har utsett Karin Strandås till statssekreterare hos
jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation Åsa Lindhagen.

Finansdepartementet

Regeringen har utsett Max Elger och Leif Jakobsson till statssekreterare hos

https://www.regeringen.se/


finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen har utsett Ulf Holm och Elin Olsson till statssekreterare hos
finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per
Bolund.

Regeringen har utsett Alejandro Firpo till statssekreterare hos civilminister
Ardalan Shekarabi.

Försvarsdepartementet

Regeringen har utsett Jan-Olof Lind till statssekreterare hos försvarsminister
Peter Hultqvist.

Infrastrukturdepartementet

Regeringen har utsett Mattias Landgren till statssekreterare hos
infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har utsett Sebastian de Toro till statssekreterare hos energi- och
digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Justitiedepartementet

Regeringen har utsett Catharina Espmark och Lars Westbratt till
statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen har utsett Elisabeth Backteman till statssekreterare hos
inrikesminister Mikael Damberg.

Kulturdepartementet

Regeringen har utsett Helene Öberg till statssekreterare hos kultur- och
demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda
Lind.

Miljödepartementet

Regeringen har utsett Eva Svedling och Gunvor Ericson till statssekreterare
hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.



Näringsdepartementet

Regeringen har utsett Stina Billinger och Emil Högberg till statssekreterare
hos näringsminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har utsett Per Callenberg till statssekreterare hos
landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Socialdepartementet

Regeringen har utsett Maja Fjaestad till statssekreterare hos socialminister
Lena Hallengren.

Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Erik Nilsson till statssekreterare hos
utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har utsett Malin Cederfeldt Östberg till statssekreterare hos
minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Utrikesdepartementet

Regeringen har utsett Annika Söder till kabinettssekreterare hos
utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen har utsett Per Olsson Fridh till statssekreterare hos
biståndsminister Peter Eriksson.

Regeringen har utsett Niklas Johansson till statssekreterare hos
utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann
Linde.



Sveriges nya regering
Publicerad 21 januari 2019 Uppdaterad 24 januari 2019

(Ny version) I dag lämnade statsminister Stefan Löfven
sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde de
statsråd som ingår i regeringen. Regeringsskiftet äger
rum vid en konselj på slottet under ledning av H.M.
Konungen. Konseljen inleds klockan 14.15.
Sveriges nya regering består av statsministern och 22 statsråd.

Statsrådsberedningen 

Statsminister 
Stefan Löfven

EU-minister
Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation  
Åsa Lindhagen

Finansdepartementet

Finansminister
Magdalena Andersson

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Per Bolund
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Civilminister
Ardalan Shekarabi

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
Peter Hultqvist

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturminister
Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson

Inrikesminister
Mikael Damberg

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för
idrottsfrågorna
Amanda Lind

Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin

Näringsdepartementet

Näringsminister
Ibrahim Baylan

Landsbygdsminister



Jennie Nilsson

Socialdepartementet

Socialminister
Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll

Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister
Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans

Utrikesdepartementet

Utrikesminister
Margot Wallström

Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Peter Eriksson

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Ann Linde


