
Artikel från Finansdepartementet

Direktsänt seminarium med
Kommunutredningen
Publicerad 14 maj 2019

Den 15 maj arrangerade Kommunutredningen ett
seminarium och hearing i riksdagshuset. Civilminister
Ardalan Shekarabi inledningstalade vilket följdes av
bland andra utredningens ordförande Niklas Karlsson
och representanter från Umeå respektive Lunds
universitet. Även SKL och danska Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd deltog.
Seminariet berörde bland annat frågor om
kommunsamverkan, ansvarsfördelning och
effektivisering genom digitalisering.
För hela programmet, se bifogad pdf.

Om Kommunutredningen

Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté som i
februari fick i uppdrag av regeringen att utarbeta en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. I april i år förlängdes utredningstiden till 28 februari 2020.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Statskontoret får i uppdrag att
kartlägga tio myndigheters planer
för lokalisering
Publicerad 08 april 2019

Regeringen beslutade den 4 april att ge Statskontoret i
uppdrag att kartlägga och sammanställa planer för tio
myndigheters lokalisering av verksamhet. I uppdraget
ingår att sammanställa myndigheternas tidigare beslut
om lokalisering och deras planer för lokalisering utanför
Stockholms län till och med 2022, fördelat på län och
kommuner.
- Hela Sverige ska inte bara leva, utan också växa. Vi behöver förstärka den
statliga närvaron och säkerställa en ökad koordinering av den statliga
servicen och närvaron i hela landet. Det här uppdraget ger oss ett gediget
kunskapsunderlag för det framtida arbetet, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Uppdraget kompletterar det uppdrag som nyligen lämnats till länsstyrelserna
att kartlägga den statliga närvaron i kommuner och län. Statskontoret ska
redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 15 augusti.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Likvärdiga villkor för välfärd och
service i hela landet
Publicerad 15 februari 2019

Statlig service i hela landet, likvärdig tillgång till bra
välfärd oavsett var du bor och ett starkare
konsumentskydd. Hör civilminister Ardalan Shekarabi
om sina prioriteringar inför den nya mandatperioden.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Inbjudan till möte gällande den
svenska spelmarknaden
Publicerad 06 februari 2019

Torsdagen den 14 februari 2019 bjuder statsrådet
Ardalan Shekarabi in till ett samtal om hur ni
licenshavare kan bidra till en sund och säker
spelmarknad med stöd av spellagen som trädde i kraft
den 1 januari 2019.
Tid: Torsdagen den 14 februari 2019, klockan 13.00–14.00.

Plats: Aulan, Björnen, Herkulesgatan 17 (Observera ny lokal med anledning
av det stora intresset, tidigare uppgavs Stora Tigern, Fredsgatan 8)

Ardalan Shekarabi är ansvarig minister för den svenska spelregleringen som
är en central del i en omreglerad spelmarknad. Regeringen har genomfört en
stor reform som inneburit att spelmonopolet upphört och att ni som aktörer
beviljats licens att erbjuda spel enligt spellagen. För att reformen ska bli
framgångsrik och spel ska kunna erbjudas på ett sunt och säkert sätt är ni
viktiga. Ansvarsfullt agerande är centralt för att förtroendet för branschen
ska upprätthållas.

Frågor om mötet besvaras av Christina Skogh 072-511 78 82.

Föranmälan krävs och görs via e-post till danijela.arsic@regeringskansliet.se
senast den 12 februari 2019.

Tillägg: Av utrymmesskäl är varje licenshavare välkommen att närvara med
en representant.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Förenklingsutredningens
betänkande remitteras
Publicerad 14 september 2018

Regeringen remitterar nu Förenklingsutredningens
betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU
2018:44).
Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under
tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Remissinstanserna
ska inkomma med svar senast den 1 februari 2019.

Samtidigt fortsätter arbetet med frågan om preklusion i samband med
överprövningar.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Förbättrad tillgänglighet till digital
offentlig service
Publicerad 12 september 2018

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag
till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.
Förslagen innebär att till exempel hemsidor och digitala
tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer
tillgängliga.
I propositionen föreslås en ny lag som syftar till att webbplatser och mobila
applikationer inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för
personer med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås genom att bland annat
ställa tydligare krav på hur sådan digital service ska vara utformad för att
vara tillgänglig.

I propositionen finns även förslag som går utöver direktivets miniminivå
genom att krav på tillgänglighet föreslås gälla även för vissa privata aktörer
som verkar inom områdena förskola, skola, högskola, hälso- och sjukvård
samt omsorg. Krav på tillgänglighet ska, så långt det är möjligt, även ställas
på digital service som tillhandahålls via sociala medier av aktörer som
omfattas av den föreslagna lagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Ersättning till kommuner efter
sommarens skogsbränder
Publicerad 06 september 2018

Länsstyrelsen i Jämtlands län får i uppdrag att
samordna och betala ut ersättning till kommuner som
drabbats av omfattande skogsbränder under
sommaren. Sammanlagt kan 40 miljoner kronor betalas
ut.
Länsstyrelsen i Jämtlands län får i uppdrag att samordna, inhämta underlag
och hantera utbetalning om högst 40 miljoner kronor till kommuner som
drabbats av omfattande skogsbränder under sommaren. Länsstyrelsen i
Jämtlands län har tidigare i somras fått i uppdrag att samordna
eftersläckningsarbetet efter skogsbränderna och bör därför även få detta
uppdrag.

Kommunerna kan få ersättning i den mån kostnaderna inte ersätts enligt
lagen om skydd mot olyckor eller genom andra ersättningssystem.
Regeringen kommer inom kort återkomma med kriterier för ersättningen i en
förordning. Kommunerna ska kunna ansöka om ersättning till och med den
15 november 2018. 

Utöver de 40 miljoner kronor som kommunerna kan ansöka om, avsätter
regeringen 10 miljoner kronor till drabbade länsstyrelser.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Nyckeltal ska stödja kommuners
och landstings arbete med
Agenda 2030
Publicerad 18 juni 2018

Nu ska kommuner och landsting få bättre
förutsättningar att arbeta med Agenda 2030. I samband
med att regeringen beslutade om handlingsplanen för
genomförandet av Agenda 2030 blev det också klart att
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ska
ta fram nyckeltal till kommuner och landsting, ett arbete
som efterfrågats. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att
Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige.
Agenda 2030 ska förvekligas i hela Sverige. Delaktighet och engagemang på
den lokala och regionala nivån är centralt. Kommuner och landsting har
kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet. Kommunerna har dock kommit olika långt i
genomförandet av Agenda 2030. Några är i en uppstartsfas medan andra har
integrerat agendan och dess mål i till exempel övergripande planer och
budget.

I handlingsplanen för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni
ingår åtgärder som ska stödja det regionala och lokala genomförandet. En av
dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för
arbetet i kommuner och landsting. RKA kommer att leda arbetet i samråd
med SCB, Agenda 2030-delegationen och enstaka kommuner och landsting.

- Det här är något som kommuner och landsting har efterfrågat och som vi
tror kommer vara ett stort stöd i deras arbete. Det ger möjlighet till

https://www.regeringen.se/


uppföljning och jämförelser i den egna verksamheten och med andra
kommuner och landsting. Det är väsentligt att samtliga kommuner och
landsting involveras och ges förutsättningar till att ställa om till ett hållbart
samhälle och det kan vara ett stöd inte minst för de kommuner och landsting
som inte kommit så långt i arbetet. Vi är glada att kunna göra detta
tillsammans med SKL, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Sveriges Kommuner och Landsting stöttar det sammanhållna arbetet med
hållbarhet i kommuner och landsting och är en viktig samarbetspartner för
regeringen. Staten och SKL arbetar bland annat genom RKA med att stödja
kommuner och landstings arbete med uppföljning, jämförelser och analyser.

- Förutom utbildnings- och kommunikationsinsatser är det viktigt för
kommuner, landsting och regioner att lätt kunna jämföra och se att de är på
rätt väg i sitt arbete med Agenda 2030. Jämförbara nyckeltal är ett bra
verktyg för våra medlemmar i genomförandet av Agenda 2030, säger Lena
Micko, ordförande för SKL.

RKA tillhandahåller redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna
databasen Kolada. Kommuner och landsting kommer nu också få tillgång till
nyckeltal för Agenda 2030. Utgångspunkten är de 17 målen och 169
delmålen i agendan.

- Vi ser fram emot att påbörja arbetet med nyckeltalen för Agenda 2030.
Jämförelser och analys är en förutsättning för att utveckla verksamhet och
med hjälp av nyckeltal och visualiseringar i Kolada kommer vi att underlätta
för kommuner och landsting att genomföra Agenda 2030, säger Maria Price,
kanslichef på RKA.

Arbetet påbörjas efter sommaren och kommer att vara klart i mars 2019.



Artikel från Finansdepartementet

Utredning föreslår statliga
elektroniska id-handlingar
Publicerad 10 januari 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi tog idag emot
slutbetänkandet från Utredningen om effektiv styrning
av nationella digitala tjänster i en samverkande
förvaltning. Utredningen föreslår bland annat att staten
ska utfärda elektroniska identitetshandlingar.
Förslagen i utredningens slutbetänkande bygger vidare på de åtgärder och
initiativ som regeringen genomfört de senaste åren. Utredningen förslår bland
annat att:

riksdagen bör lägga fast ett mål för den offentliga förvaltningens
digitalisering. Detta ska ligga till grund för regeringens redovisning till
riksdagen och styrningen av myndigheterna. Det bör också finnas ett
digitaliseringsmål för alla statliga myndigheter.
staten ska utfärda en elektronisk identitetshandling för att kunna
säkerställa att medborgare och folkbokförda kan få en sådan. Den
statliga elektroniska identitetshandlingen ska utfärdas samtidigt med en
statlig fysisk identitetshandling.
Mina meddelanden ska regleras i en lag om infrastruktur för digital post.
Av flera skäl menar utredningen att infrastrukturen Mina meddelanden
behöver ännu tydligare reglering än vad som föreslogs i delbetänkandet.

- Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen behöver accelerera för att
öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla privatpersoners
vardag och främja innovation och deltagande i samhället i stort. Regeringen
beslutade den 7 december 2017 att inrätta en myndighet för digitalisering av
offentlig sektor i enlighet utredningens delbetänkande. Vi kommer nu samlat
att gå igenom och bereda förslagen i slutbetänkandet, säger civilminister

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi.

Utredaren konstaterar att regeringen gjort en tydlig förändring av
inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen och omprövat tidigare
ställningstaganden. Man beskriver det som att det pågår en omstart av
politiken på området och har därför döpt betänkandet till "reboot – omstart
för den digitala förvaltningen".



Artikel från Finansdepartementet

Regeringsbeslut om lagrådsremiss
En omreglerad spelmarknad
Publicerad 21 december 2017 Uppdaterad 21 december 2017

Regeringen fattade beslut om lagrådsremissen En
omreglerad spelmarknad torsdagen den 21 december.
- Syftet med regleringen är att alla som agerar på den svenska
spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser och aktörer
utan tillstånd ska stängas ute, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Spelen
ska ha ett högt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska
begränsas.

Den föreslagna spelregleringen anger tydliga ramar för spel om pengar,
samtidigt som den möjliggör anpassningar till följd av marknadsutvecklingen.
Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst
omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för
allmännyttiga ändamål, och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en
del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och
spel på värdeautomater. Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18
procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

En utgångspunkt för den föreslagna lagen är att spel om pengar ska bedrivas
på ett sätt som är sunt och säkert under offentlig kontroll och vara lämplig
från allmän synpunkt. Det innebär att spelen ska ha ett högt
konsumentskydd, det ska råda hög säkerhet i spelen samt att de negativa
konsekvenserna av spelande ska begränsas. En licenshavare ska ha en
långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Att spel
om pengar inte ska kunna användas som stöd för kriminell verksamhet är en
viktig förutsättning. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet

Ny myndighet och fördjupat
samarbete med SKL fokus på
årets Digigov
Publicerad 13 december 2017

I förra veckan arrangerade regeringen tillsammans med
SKL toppledarforumet Digigov för andra året i rad.
Under två dagar samlades drygt 500 beslutsfattare i
offentliga verksamheter, näringsliv och akademi för att
diskutera digitaliseringsarbetet i det offentliga Sverige.
Civilminister Ardalan Shekarabi var en av ministrarna
på plats och han pratade bland annat om ett fördjupat
samarbete med Sverige kommuner och landsting och
om en ny myndighet som ska inrättas.
- Digigov är en mötesplats där verksamhetsledare utbyter erfarenheter och
inspireras av varandra för att tillsammans kunna bygga ett smartare Sverige.
Det öppna rådet för digitalisering av det offentliga Sverige är ett otroligt
viktigt inslag under Digigov. Det ger oss i regeringen en möjlighet att ta del
av alla de fantastiska idéer och initiativ som pågår, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Civilministern berättade i sitt anförande om den nya myndigheten för
digitalisering av offentlig sektor som ska inrättas under 2018. Regeringen har
tillsatt en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson som idag är
generaldirektör på Lantmäteriet. Kommittén ska förbereda inrättandet av
den nya myndigheten som kommer ligga i Sundsvall och starta upp sin
verksamhet 1 september nästa år.

Under Digigov enades Ardalan Shekarabi och Lena Micko, ordförande för
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Sveriges kommuner och landsting, om att fördjupa samarbetet mellan SKL
och regeringen. Särskilt fokus kommer läggas på den nya myndigheten, den
nationella infrastrukturen samt öppna data och datadriven innovation.

- Myndigheten representerar en milstolpe i regeringens förmåga att leda den
pågående digitala transformationen av det offentliga Sverige. Nu måste vi
skapa bästa möjliga förutsättningar att myndigheten ska klara av sitt
uppdrag. Eftersom kommunerna, regionerna och landstingen ansvarar för en
så stor del av medborgarmötet är ett fördjupat samarbete mellan SKL och
regeringen avgörande, säger Ardalan Shekarabi.

I samband med Digigov arrangerar regeringens råd för digitalisering av
offentlig sektor ett öppet råd. Syftet med det öppna rådet är att bjuda in en
bredare krets intressenter för att diskutera aktuella frågor kopplat till
digitalisering av det offentliga Sverige. I år fokuserade diskussionerna på fyra
frågeställningar; Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering,
regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation,
innovationslabb i det offentliga och samverkande initiativ i nutid och
framtid.

Under civilministerns medverkan på Digigov träffade han även OECD, som
berättade om deras preliminära slutsatser från den pågående utvärderingen
av datadriven förvaltning i Sverige. Den slutliga rapporten kommer
presenteras under våren.

Förutom Ardalan Shekarabi var regeringen representerad av ministern för
högre utbildning och forskning Helen Hellmark-Knutsson och bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson samt statssekreterarna Agneta Karlsson
och Anneli Roswall Ljunggren.



Artikel från Finansdepartementet

Civilministern höll seminarium om
nationella upphandlingsstrategin
Publicerad 10 november 2017

Den 24 oktober bjöd civilminister Ardalan Shekarabi in
myndighetschefer och vd:ar i statliga bolag till ett
seminarium om regeringens nationella
upphandlingsstrategi. Seminariet arrangerades som en
del i regeringens arbete för att göra strategiskt
inköpsarbete till en naturlig del i offentliga
organisationer.
- Det finns en tydlig tråd i regeringens politik med offentlig upphandling. Vi
vill skapa bättre möjligheter för våra myndigheter och kommuner att
använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå både sina
egna och samhällets mål, berättar civilminister Ardalan Shekarabi.

Vi seminariet talade civilministern även om regeringens förväntningar på
myndigheternas arbetet med inköpsfrågor. Upphandlingsmyndigheten var
också på plats för att berätta om hur myndigheten arbetar för att strategin får
genomslag och vilket stöd de erbjuder. Bland annat gav
Upphandlingsmyndigheten tre tips för ett strategiskt inköpsarbete: sätt inköp
på ledningens agenda, våga välja fokus och ta medvetna beslut.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet på upphandlingsområdet, talade
på seminariet om korruptions- och anbudskarteller inom upphandling.
Konkurrensverket ser att det finns tydliga kopplingar mellan korruption och
upphandling och att detta kan påverka hur myndigheten väljer att upphandla.

Även Trafikverket deltog och delade med sig av myndighetens erfarenheter
hur de arbetar med sina inköp. Trafikverket har nyligen genomfört ett
omfattande internt arbete i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i
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myndighetens inköp.

Seminariet avslutades med en diskussion tillsammans med civilministern om
vilka hinder och utmaningar som myndigheterna upplever på
upphandlingsområdet.



Artikel från Finansdepartementet

Kommunutredningen överlämnar
förslag om en generell rätt till
avtalssamverkan
Publicerad 17 oktober 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag tagit emot
Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt
till avtalssamverkan. Kommunutredningen är en
parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en
genomlysning av samhällsutvecklingens konsekvenser
för kommunerna och föreslå hur deras kapacitet kan
stärkas.
− Det är viktigt att staten ger kommuner och landsting goda möjligheter att
samarbeta med varandra och där kan avtalssamverkan vara en viktig
pusselbit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I delbetänkandet En generell rätt till avtalssamverkan (SOU 2017:77)
föreslår kommittén bland annat:

Att kommuner och landsting ska få en generell möjlighet att träffa avtal
om att dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller ett annat
landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun eller ett landsting, utan
hinder av den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen.
Förslaget innebär inte att kommuner kan utföra uppgifter som
landstingen ansvarar för eller att landstingen kan överta ansvar från
kommunerna.
Vid avtalssamverkan ska kommuner och landsting också kunna uppdra
åt en anställd i den andra kommunen eller landstinget att besluta på
kommunens eller landstingets vägnar. Sådan delegation omfattas av
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samma regler som gäller för anställda i den egna kommunen.
Att det i kommunallagen ska förtydligas att styrelsen ska utöva uppsikt
över och rapportera till fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen
eller landstinget ingår i.
Utredningen föreslår att en del av de regler om avtalssamverkan som
finns i dag ska finnas kvar oförändrade. Det finns därför områden som
inte påverkas av utredningens förslag bland annat skolan, hälso-
sjukvården och räddningstjänsten.

Kommitténs förslag kommer nu att skickas på remiss.



Artikel från Finansdepartementet

Stora satsningar på digitalisering
av den offentliga sektorn i
höstbudgeten
Publicerad 22 september 2017 Uppdaterad 09 oktober 2017

En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av
informationsförsörjning och ökade medel för att främja
öppna data är några satsningar som regeringen
aviserar i höstbudgeten. – Nu tar vi ett helhetsgrepp om
den digitala utvecklingen i det offentliga Sverige och
accelererar arbetet, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.
I budgetpropositionen för 2018 tar regeringen viktiga steg för att
åstadkomma ordning och reda i digitaliseringen av den offentliga
förvaltningen. Syftet är att förbättra och effektivisera servicen till
medborgare, företag och samhället.

Nästa år inrättar regeringen en ny myndighet som ska samordna och stödja
digitaliseringen i offentlig sektor. Det handlar om att samla ett antal uppgifter
som idag ligger utspridda på olika myndigheter men också om nya uppgifter.
Bland annat kommer E-legitimationsnämnden uppgifter föras över till
myndigheten och nämnden avvecklas. En organisationskommitté kommer att
tillsättas för inrättandet av den nya myndigheten.

– Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter har tjänat
oss väl, men nu måste vi sätta individen i centrum istället för organisationen
när vi utvecklar servicen. Den nya myndigheten kommer att spela en viktig
roll för att öka takten i hela den offentliga sektorns digitalisering, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.
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Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

Regeringen gör även en satsning på informationsförsörjning i den offentliga
sektorn. I en digital värld ska det vara enkelt för individer och företag att
komma i kontakt med det offentliga och uppgifter ska bara behöva lämnas
en gång. Det ställer krav på att myndigheterna byter information med
varandra och samarbetar i gemensamma lösningar. Regeringen kommer
därför tydliggöra ansvaret för grunddata, så kallad registerinformation, och
öka standardiseringen när myndigheter byter information med varandra. I
satsningen ingår även att säkerställa att alla som behöver får tillgång till
enkla och säkra e-legitimationer.

- Det handlar till exempel om att myndigheter ska kunna hämta information
om folkbokföringsuppgifter hos Skatteverket så att medborgaren inte
behöver uppge detta flera gånger och så att vi inte bygger upp parallella
register i förvaltningen. En annan del är att medborgare ska kunna få e-
legitimation utan att vara bankkund, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Öppna data och datadriven innovation

I höstbudgeten aviserar regeringen även en satsning under en treårsperiod för
att främja användandet av öppna data och datadriven innovation bland
myndigheter. Pengarna ska användas för att stödja myndigheternas arbete
med öppna data och för att främja datadriven innovation i samverkan med
näringsliv och civilsamhälle.

- Vi vill öppna upp vår data så att fler aktörer kan skapa nya och innovativa
digitala tjänster. Vi ser en otroligt stark utveckling av det som kallas
datadriven innovation både i Sverige och runt om i världen. Det är en del av
digitaliseringen av samhället och det offentliga måste vara en naturlig och
stödjande part i den utvecklingen. Nu måste offentliga sektorn våga
samverka och experimentera med innovativa aktörer för att tillsammans
skapa morgondagens digitala tjänster. Annars riskerar vi att halka efter andra
länder som rör sig fortare än vad vi gör, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.



Artikel från Finansdepartementet

Ny expertgrupp ska stötta stora
myndigheters it-projekt
Publicerad 13 juni 2017

It-projekt som bedrivs inom offentlig sektor är ofta dyra,
saknar resultatfokus och drar ut på tiden. Som ett svar
på detta har regeringen uppdragit åt en expertgrupp i
form av en kommitté att stödja myndigheter i deras
arbete med större it- och digitaliseringsprojekt.
Ordförande för expertgruppen är Kristina Alsér, tidigare
landshövding i Kronobergs län, ordförande i Swentec
och ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien.
– Det har sett ut så här alldeles för länge, vi lägger mer och mer pengar på
digitalisering inom det offentliga men tappar i internationella jämförelser. Nu
inrättar regeringen en expertgrupp för digitala investeringar som ska hjälpa
myndigheterna att komma till rätta med de problem som finns med långa
projekt och projekt som får problem. Det måste vi göra för att kunna öka
takten i digitaliseringen av det offentliga, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Den nya expertgruppen ska verka för att statliga myndigheter utvecklar den
interna styrningen och kontrollen av sin it-verksamhet samt bidra till en
förbättrad riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt. Dessutom ska
expertgruppen bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande
inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara. Gruppen
kommer att bestå av experter från näringslivet, universitetsvärlden och
offentlig sektor.

Sammanfattningsvis ska expertgruppen:
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analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som
statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering,
utifrån analysen lämna rekommendationer till myndighetens ledning,
två gånger per år följa upp tidigare analyserade satsningar,
kommunicera och bidra till spridning av den kunskap och de
erfarenheter expertgruppen bygger upp.

Expertgruppen ska arbeta med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala
studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska
centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk,
Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Bakgrund i ESV-rapport

Expertgruppens uppdrag har sin grund i Ekonomistyrningsverkets slutrapport
Fördjupat it-kostnadsuppdrag – Slutrapport: Förslag inför framtiden, gjort
bedömningen är att myndigheternas interna styrning och kontroll av it
behöver förbättras (ESV 2015:64). I rapporten menar ESV att behovet av
kompetensutveckling kring nyttorealisering, portföljstyrning, projektstyrning
och förändringsledning är stort. ESV:s uppföljning av strategiska projekt med
inslag av it hösten 2016 visar att det då bedrevs närmare 150 projekt med en
total budget på ca 10 miljarder kronor inom de ca 60 statliga myndigheter
som uppföljningen omfattade. För att uppnå önskade effekter är det därför
viktigt med ett tydligt ansvar för nyttorealisering.

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport Statliga it-projekt som
överskrider budget (RiR 2011:5) gjort bedömningen att en tredjedel av de
statliga it-projekten får problem med att klara sin budget. De stora projekten
är enligt myndigheten mer riskfyllda än de mindre. Riksrevisionen bedömer
också att myndighetsledningarna inte förmår att skapa beställarfunktioner
som kan sätta tydliga mål och krav för utvecklingsarbetet, skapa en relevant
riskhantering och göra rimliga resurskalkyler.

I flera andra länder, såsom Norge, Danmark och Holland, har man gett
särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och
granska myndigheters digitala investeringar och it-projekt. Erfarenheter från
dessa länder är goda. Inrättandet av grupperna bedöms bl.a. ha lett till bättre
resultat av digitala investeringar, färre misslyckade it-projekt och ökad
transparens.



Expertgruppen ska redovisa sina erfarenheter av arbetet med myndigheterna
och lämna förslag till hur expertgruppens arbete bör utformas och
organiseras på lång sikt senast den 28 december 2018. Regeringen kommer
att följa expertgruppens arbete löpande.

 



Artikel från Finansdepartementet

Välfärdsutredningen överlämnar
sitt slutbetänkande
Publicerad 09 maj 2017

Den 5:a mars 2015 tillsatte regeringen
Välfärdsutredningen. Utredningen lämnade ett
delbetänkande i november 2016. Detta har
remissbehandlats och bereds i Regeringskansliet. Idag,
den 9 maj 2017, överlämnade Välfärdsutredningen sitt
slutbetänkande.
Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan
användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett
över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig
finansiering kan utvecklas.

Slutbetänkandet från Välfärdsutredningen innehåller en mängd konkreta
förslag. Bland annat vill utredningen att en sekretessbrytande bestämmelse
införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning
av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare samt att Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla
kompletta register. Välfärdsutredningen gör även bedömningen att det är
särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, bl.a. eftersom
viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn
och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller
som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är
svårt.

Läs mer om resultatet på Välfärdsutredningens hemsida
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Artikel från Finansdepartementet

Rapport om sammanhållen statlig
serviceorganisation överlämnad till
civilministern
Publicerad 23 mars 2017

Onsdagen den 22 mars tog civilminister Ardalan
Shekarabi emot Statens servicecenters rapport om
sammanhållen statlig serviceorganisation.
Statens servicecenter fick 28 januari 2016 uppdrag av regeringen att
sammanställa en rapport med förslag och analyser gällande vilka funktioner
inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att bedriva samordnat
i staten och utanför storstadsområdena. Uppdraget har främst omfattat
myndighetsfunktioner där det finns möjligheter till stordriftsfördelar,
effektiviseringar och kvalitetsförbättringar genom samordning och
koncentration.

- Rapporten är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete med att hålla ihop
vårt land. Staten får aldrig kapitulera från sitt ansvar och det är vår
skyldighet att ha både närvaro och att bedriva den service som medborgarna
förväntar sig, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter föreslår bland annat:

Att regeringen inrättar en serviceorganisation som ansvarar för att
medborgarkontakter med staten på lokal nivå kan ske på ett
sammanhållet sätt.
Förslaget är att de lokala kontoren ska tillhandahålla service och tjänster
från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen
och Trafikverket.
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Artikel från Finansdepartementet

Fortsatta arbetet med frågan om
ordning och reda i välfärden
Publicerad 28 februari 2017

Den 24 februari var sista dagen för att svara på
remissen av betänkandet Ordning och reda i välfärden,
SOU 2016:78.
Ett antal remissinstanser har begärt anstånd med svar. De har fått besked om
att svaret behöver inkomma senast den 10:e mars för att regeringen ska ha
möjlighet att beakta synpunkterna.

Fram till idag har 19 582 remissyttranden inkommit, varav 105 stycken
yttranden från remissinstanserna och 19 477 stycken yttranden därutöver.

Alla yttranden som kommit in ska nu analyseras och förslagen från
betänkandet Ordning och reda i välfärden ska beredas i Regeringskansliet.

I budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen att man avser att lägga
förslag om ett regelverk som säkerställer att skattemedel används till just den
verksamhet de är avsedda för under 2017.
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Artikel från Finansdepartementet

Värdegrundsdelegationens
uppdrag slutfört
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Värdegrundsdelegationen överlämnade den 6
december 2016 sin slutrapport ”Att säkerställa en god
statsförvaltning”. Där redovisar de sitt arbete, sina
överväganden och förslag. Med detta avslutar
delegationen sitt uppdrag där de verkat för att
upprätthålla den statliga värdegrunden i
statsförvaltningen.
Utgångspunkten för Värdegrundsdelegationens arbete har varit de
grundläggande rättsprinciper som sammanställts i den gemensamma
värdegrunden för de statsanställda. Två specifika teman har i enlighet med
uppdraget varit att verka för en kultur som motverkar korruption och ett gott
bemötande av allmänheten.

- Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda är det som ska bära
upp vad somt tidigare beskrivits just som statstjänstemannaidealet. En
statstjänsteman ska vara oförvitlig och rättvis, säger Lena Marcusson,
Värdegrundsdelegationens ordförande.

- Det handlar om en god förvaltningskultur som måste bygga på kunskap om
de konstitutionella principerna och de rättsregler, som gäller den offentliga
förvaltningen. Det handlar också om förståelse för de etiska och rättsliga
överväganden som bär upp dessa principer, fortsätter Lena Marcusson.

Värdegrundsdelegationen har sedan 2013 varit ett stöd för statliga
myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden. Genom skrifter,
seminarier, nätverk, utbildningar och föredrag har de nått en stor del av
statsförvaltningen.
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- Ett centralt grepp har varit att bidra till både ökad kunskap och
erfarenhetsutbyte. Till exempel så har vi publicerat skrifter som presenterar
de sex grundläggande rättsprinciperna för statsanställda och beskriver arbete
mot korruption samt en handledning i att arbeta med den statliga
värdegrunden, säger Robert Cloarec, huvudsekreterare i
Värdegrundsdelegationen och fortsätter:

- Vid våra seminarier har forskare, experter och myndighetsrepresentanter
berättat om sitt arbete och i våra utbildningar har vi lagt stor vikt vid det
praktiska arbetet med den statliga värdegrunden och god förvaltning.

Från och med årsskiftet tar Statskontoret över ansvaret för frågorna där
Värdegrundsdelegationens arbete och erfarenheter ska tas till vara i det
fortsatta arbetet. Statskontorets uppdrag blir att främja en god
förvaltningskultur samt att ha ledarskapets betydelse och rollen som
statstjänsteman i fokus.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda kan sammanfattas i
sex principer:

Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.
Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska
iakttas.
Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning.
Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga makten ska
utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.
Effektivitet och service – effektivitet och resurshushållning ska förenas
med service och tillgänglighet.

 



Artikel från Socialdepartementet

Regeringen bjöd in till
erfarenhetsutbyte av
jämställdhetsintegrering i
myndigheter
Publicerad 28 november 2016 Uppdaterad 28 november 2016

Torsdagen den 17 november bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér in
de nästan 60 myndighetschefer vars verksamheter deltar i
utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter).
Syftet var att lyssna in hur arbetet fortgår och dela erfarenheter med
varandra.

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter
(JiM) ska stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.
Utvecklingsprogrammet startade 2013 och omfattar idag 59 myndigheter och
en organisation. Samtliga har tagit fram planer där de identifierar vad
myndigheten behöver arbeta med för att bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen och redovisar på vilket sätt arbetet med
jämställdhet ska integreras i den ordinarie verksamheten.

- Det är viktigare än någonsin att komma ihåg de framsteg vi gjort på
jämställdhetsområdet i Sverige. Det visar att det går att göra skillnad. Men
fortfarande brottas vi med stora utmaningar, allt ifrån pojkars sämre
skolresultat till våld i nära relationer, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen var på mötet tydlig med sina förväntningar på konkreta resultat
från myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Förändringen ska
vara mätbar och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

- JiM får inte bli ännu en satsning – ett tillfälligt projekt där verksamheten
fortsätter precis som tidigare när projektet väl är slut.
Jämställdhetsintegrering innebär ett omfattande förändringsarbete som är just
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integrerat i det löpande arbetet, inte en sidovagn, sa jämställdhetsminister
Åsa Regnér.

Just detta hade Clas Olsson, biträdande generaldirektör på
Arbetsförmedlingen, tagit fasta på när han dragit lärdomar av deras arbete på
området.

- Våra analyser visar att vi hänvisar män till industrijobb och kvinnor till vård
och omsorg i hög utsträckning. Vi vill kunna locka kvinnor till traditionellt
manliga yrken också, och tvärtom. Vi behöver bryta den könsstereotypa
yrkesuppdelningen, sa Clas Olsson.

- För att lyckas måste fokusera rejält och ställa krav på reella aktiviteter och
resultat. Det här är ett gediget och strukturellt arbete som får ta tid, men
bättre det än att det blir ett sidoprojekt som man bara hoppas ska få
spridning i organisationen, sa Clas Olsson.

Regeringen menar att en förutsättning för att uppnå resultat på
jämställdhetsområdet är ett aktivt ägarskap i alla led, från myndighetschef
och ledningsgrupp till avdelningschefer och de som genomför förändringarna
i praktiken.

- Det handlar om att göra jämställdhet till allas angelägenhet och till en
lednings- och styrningsfråga som finns med i verksamhetsplanen. Det krävs
tydliga mandat, det krävs uppföljning och det krävs mod och beslutsamhet,
sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.



Artikel från Finansdepartementet

Ändrade regler för
statsrådspension
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

Torsdagen den 17 november fattade regeringen beslut
om en ny förordning som ändrar reglerna för
inkomstgarantin för före detta ministrar, den så kallade
statsrådspensionen. De nya reglerna innebär att
åldersgränsen för rätt till inkomstgaranti höjs till 61 år
och att inkomster i egna bolag kommer påverka
pensionens storlek.
- Vi måste se till att de regler som omfattar politiker och förmåner för
politiker är rimliga och har stöd hos svenska folket, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

En minister som varit statsråd i sammanlagt minst sex år har rätt till en
inkomstgaranti efter avslutat uppdrag, en så kallad statsrådspension. Enligt
det nuvarande regelverket har en minister rätt att få statsrådspension från 50
års ålder. Med de nya reglerna höjs åldersgränsen till 61 år.
Statsrådspensionen betalas ut fram till 65 års ålder.

De nya reglerna innebär även att bestämmelserna om samordning av andra
inkomster förändras. Bland annat utvidgas definitionen av vilka sorters
inkomster som kan leda till minskning av inkomstgarantin.

- Som reglerna är utformade idag har det visat sig möjligt att undgå
samordning genom att samla andra inkomster i ett eget bolag utan att det
påverkar statsrådspensionen. I och med det här beslutet har vi tagit bort den
möjligheten, säger Ardalan Shekarabi.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017.
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Artikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Beslut om uppdrag för bättre
upphandling av livsmedel
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Regeringen höll den 7 juli regeringssammanträde på
landshövdingens residens i Visby under
Almedalsveckan. Regeringen beslutade bland annat om
uppdrag för bättre upphandling av livsmedel för att
främja en bättre och mer konkurrenskraftig hållbar
svensk livsmedelsproduktion.
Regeringen beslutade också att ge Karolinska institutet (KI) tillstånd att
under perioden 7 juli 2016 – 31 december 2020 i begränsad omfattning ingå
hyresavtal för bostadslägenheter i Södertälje och hyra ut dem i andra hand
till personal som är verksam vid Svenskt centrum för toxikologiska
vetenskaper (Swetox). Swetox är ett unikt samarbete i Södertälje mellan elva
svenska universitet för samverkan om forskning, utbildning och
kommunikation inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Pressmeddelande: KI får hyra ut bostäder till personal vid forskningscentret
Swetox

Regeringen fattade även beslut om att ge Upphandlingsmyndigheten i
uppdrag att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel
och måltidstjänster inom offentlig sektor. Uppdraget, som ska slutredovisas i
februari 2019, syftar till att stärka kompetensen hos upphandlande
myndigheter, enheter och leverantörer gällande strategisk upphandling av
livsmedel och måltidstjänster. Bland annat för att främja en bättre och mer
konkurrenskraftig hållbar svensk livsmedelsproduktion.

- Det är viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav och välja livsmedel
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som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller till exempel miljö och
djurskydd. Det ger också bättre möjligheter för våra svenska bönder att
kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska
livsmedelsproduktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om uppdrag för bättre upphandling av
livsmedel

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen också om att
förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis
justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som
remitterades i april 2016. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni år 2017.

Pressmeddelande: Förslag om hälsoväxling till lagrådet



Artikel från Finansdepartementet

Laura Hartman om arbetet med
Tillitsdelegationen
Publicerad 29 juni 2016 Uppdaterad 29 juni 2016

Regeringen har beslutat att tillsätta en tillitsdelegation
som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den
offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för
regeringen som menar att en tillitsbaserad styrning
skapar effektivare verksamheter och större nytta och
kvalitet för medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig
sektor ska tillåtas vara proffs. Ordförande i
Tillitsdelegationen blir Laura Hartman.
– Det är min bestämda uppfattning att styrningen så långt som möjligt ska
baseras på medarbetarnas kompetens och erfarenheter, men det är också
viktigt att hitta sätt att återföra kunskap från mätningar och forskning
tillbaka till professionen så att de kan utveckla sitt arbete, säger
Tillitsdelegationens nya ordförande Laura Hartman, som tillsammans med
ledamöterna Emil Broberg och Gunilla Hult Backlund, ska leda arbetet.

Vad är det som gör arbetet med Tillitsdelegationen så viktigt?

– Problemet idag är att professionerna inte upplever att de utnyttjar hela sin
potential. Detaljstyrningen blir ett hinder för att utföra ett bra jobb. Det
handlar om att gå från mätning för detaljstyrning till mätning för att följa och
återföra kunskap till professionerna. Det är otroligt viktigt att de
verksamheter som vi finansierar med våra skattepengar skapar värde för
medborgare och där är medarbetares kompetens en avgörande förutsättning,
säger Laura Hartman.

Vilket är ditt främsta mål som ordförande i Tillitsdelegationen?
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– Att vi svarar på de frågor som ställts till oss på ett klokt och användbart
sätt. Och att vi kan genomföra riktigt intressanta och verkningsfulla åtgärder
och komma fram till bra förslag. Det är också att vi lyckas skapa en
samverkan mellan forskningssamhället, kommuner, landsting, statliga
myndigheter, professionsorganisationer, fackliga organisationer,
intresseorganisationer och näringslivet, säger Laura Hartman.

Vilka möjligheter och utmaningar ser du framför dig?

– Jag tror starkt på en forskningsbas som följer och utvärderar
försöksverksamheter och tar fram vetenskapliga fakta om vad som fungerar.
Förutsättningen för att det ska leda till riktig nytta är att vi sedan på ett
effektivt sätt kan sprida forskningen så att den kommer till medarbetarnas
kännedom så att de kan utveckla verksamheten, säger Laura Hartman.

Hur ser era tidsramar ut?

– Själva slutrapporten ska vara klar den 18 juni 2018, men vi börjar
förhoppningsvis leverera så fort vi kommer igång med arbetet och påbörjar
dialogen med alla intressenter. Den fulla effekten av vårt arbete syns förstås
tidigast om två år, eftersom det tar tid att implementera våra förslag och höja
exempelvis attraktionskraften i att arbeta inom välfärdssektorn. Kunskap ska
spridas och förhoppningsvis leda till en bred utveckling, säger Laura
Hartman.



Artikel från Finansdepartementet

Förslag om krav på
kollektivavtalsvillkor vid
upphandlingar till Lagrådet
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringen ett
förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter
och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i
offentliga upphandlingar. - Offentliga medel ska inte
användas till att finansiera verksamheter som bidrar till
lönedumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Förslaget innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa
villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går
att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa
särskilda villkor. Det kan vara fråga om försäkringar eller pensioner.

De obligatoriska villkoren som leverantören minst ska uppfylla ska anges
enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i
hela Sverige. Innan obligatoriska villkor bestäms ska berörda centrala
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att lämna uppgifter
om villkoren.

- Offentliga medel ska inte användas till att finansiera verksamheter som
bidrar till lönedumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Förslagen är
betydelsefulla för att arbetstagare som utför arbete för offentlig sektor ska få
skäliga arbetsvillkor och för att motverka illojal konkurrens från företag som
inte ger sina anställda sådana villkor.

Förslagen kompletterar regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om
upphandling som beslutades den 4 juni 2015. Förslagen omfattar
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bestämmelser för alla faser i upphandlingsförfarandet och avses träda i kraft
den 1 januari 2017.



Artikel från Finansdepartementet

Kommundialog med fokus på
gränskommunernas utmaningar
och möjligheter
Publicerad 28 april 2016 Uppdaterad 28 april 2016

Sveriges befolkning rör sig idag över allt större
geografiska ytor. Resandet sker inte bara inom landet
utan även över gränserna till våra nordiska
grannländer. Den ökade rörligheten innebär både
möjligheter och utmaningar för de kommuner som
berörs, konstaterar civilminister Ardalan Shekarabi som
på onsdagen höll en kommundialog på temat.
- Utmaningarna för de kommuner som ligger längs den svenska gränsen kan
se annorlunda ut än för många andra kommuner. Men det finns också en stor
potential i att ligga nära ett annat land. Inom områden som till exempel
hälso- och sjukvård och räddningstjänst finns det goda möjligheter till
gränsöverskridande samarbete och därför är det viktigt att vi lyckas riva de
administrativa hindren som finns, säger Ardalan Shekarabi.

Civilminister Ardalan Shekarabi har sedan han tillträdde hållit
kommundialoger i flera av landets län. Syftet med samtalen har varit att
skapa en bättre bild och förståelse för vilka utmaningar som landets
kommuner står inför.

- Efter att ha träffat företrädare för ett stort antal kommuner kan jag
konstatera att det finns både likheter och skillnader i de utmaningar som
kommunerna i landet står inför. Ofta tenderar frågan om kommunens storlek
hamna i centrum, men det finns fler aspekter som är viktiga att väga in, säger
Ardalan Shekarabi.
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Kommundialogen den 27 april tog avstamp i att försöka reda ut om
gränskommuner har särskilda utmaningar eller möjligheter som går att koppla
till deras geografiska läge nära våra grannländer. Det kan till exempel handla
om gränshinder som beror på olika regelverk mellan länderna eller bristande
information för pendlare, företag och annan gränsöverskridande verksamhet.

Även frågor om validering av lärare som utbildat sig i något av
grannländerna samt hur man kan hitta fungerande samarbeten inom
kollektivtrafiken diskuterades under mötet.



Artikel från Finansdepartementet

”En feministisk regering måste
leva som den lär”
Publicerad 18 april 2016 Uppdaterad 18 april 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi tog nyligen emot
utredningen Föräldraledighet för statsråd som föreslår
tre olika modeller som skulle göra det möjligt för
ministrar att vara hemma med sina barn i samband med
födelse eller adoption. – När vi säger att vi är en
feministisk regering som vill ha moderna villkor för den
moderna människan måste vi hantera den här frågan,
säger Ardalan Shekarabi.
De tre modellerna som föreslås i utredningen innebär att statsråd ges
möjlighet att vara föräldralediga under en begränsad tid i samband med att
hon eller han blir förälder. I nuläget saknas den möjligheten eftersom en
minister inte har någon formell anställning och därmed inte omfattas av
föräldraledighetslagen.

- Som en feministisk regering måste vi hantera den här frågan och hittills har
det inte funnits någon genomtänkt plan. Många statsråd har varit tvungna att
hitta egna lösningar som till exempel att ta med barnen till jobbet.
Regeringen betonar ofta vikten av ett jämnt uttag av föräldraledigheten och
då är det självklart viktigt att vi föregår med gott exempel, säger Ardalan
Shekarabi.

Civilministern välkomnar förslagen i utredningen och hoppas att frågan, som
varit föremål för diskussion vid flera tillfällen de senare åren, snart kan vara
löst.

- Min förhoppning är att nya regler ska kunna vara på plats redan i år. Av
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utredningens tre förslag på modeller tror mest på något av de två första
alternativen, säger Ardalan Shekarabi.

I samtliga tre modeller som presenteras i utredningen är det statsministern
som avgör om frånvaro kan medges och i så fall i vilken form. Likaså
föreslår utredaren att huvudregeln för alla modeller bör vara att personerna
som ingår i den politiska staben behåller sina anställningar.

De tre förslagen som presenteras i utredningen:

1. Statsministern utser ersättare enligt ersättarlistan

Ersättarlistan används bl.a. när ett statsråd är på resa och därför inte kan
delta i arbetet på hemmaplan. Modellen skulle t.ex. kunna användas om ett
statsråd tillfälligt vill minska arbetsbördan och även avstå från att delta vid
vissa regeringssammanträden. Det är också så här man har löst det hittills när
ett statsråd har velat vara frånvarande för att ta hand om sitt barn. Ett
statsråd som är frånvarande på detta sätt får inget avdrag på sitt arvode
eftersom statsrådet endast tillfälligt minskar arbetsbördan och/eller uteblir
från enstaka regeringssammanträden.

2. Statsministern utser en eller flera ersättare genom § 5-förordnande

§ 5-förordnanden används redan i dag och innebär enkelt beskrivet att
statsministern fördelar ansvarsområdena inom ett departement på olika
ministrar. Modellen skulle t.ex. kunna användas om ett statsråd annat än
tillfälligt vill, så gott som helt eller delvis, vill minska sin arbetsbörda för att i
stället ta hand om sitt barn. Statsrådets arvode minskas vid denna modell
med 10 procent, så att statsrådet endast får 90 procent av sitt arvode.

3. Statsministern förordnar ett nytt statsråd

Modellen skulle t.ex. kunna användas när ett statsråd vill minska sin
arbetsbörda helt för att i stället ta hand om sitt barn. Statsrådets arvode
minskas vid denna modell med 10 procent, så att statsrådet endast får 90
procent av sitt arvode.



Artikel från Näringsdepartementet

Hållbar produktion i fokus på
industrisamtal i Södertälje
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 14 april 2016

Hur kan hållbar produktion bidra till ökad
konkurrenskraft? Vilka fördelar har den svenska
industrin? och hur kan hållbarhet stärka dessa fördelar?
Det var några frågor som diskuterades på Scania i
Södertälje, när Industrisamtalet för första gången hölls
utanför Näringsdepartementet.
Temat för Industrisamtalet var svensk industri- och industrinära
tjänstesektors möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom hållbar
produktion. Vid Industrisamtalet medverkade tre av regeringens ministrar:
närings- och innovationsminister Mikael Damberg, klimat- och miljöminister
Åsa Romson och civilminister Ardalan Shekarabi.

- Hållbarhet är inte längre en fråga om marknadsföring. Allt fler investerare
och företag har gett frågan högre prioritet och verkligheten har visat att det
kan bli kostsamt för dem som inte gör det. Samtalen är viktiga för oss och
diskussionen ger oss kunskap och nya perspektiv på hållbarhetsarbetet,
inleder Mikael Damberg.

Att redan vid design av produkter tänka på hela värdekedjan, från
produktion till återanvändning, var ett av de områden som lyftes av
deltagarna både under expertseminariet och under industrisamtalet. I
produktion byter allt fler till giftfria material och ämnen återvinns i större
utsträckning. Dagens regler förutsätter linjära resurser och Åsa Romson lyfte
behovet av att ändra en hel del av regelverket för att det ska fungera med
cirkulär ekonomi.

Några andra områden som lyftes av deltagarna var digitaliseringens
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betydelse för hållbarhet och samverkan kring långsiktiga spelregler för
företagen i Sverige så att de kan göra investeringar i ny hållbar teknik.

Ardalan Shekarabi ser behov av att koppla offentlig upphandling till
regeringens övriga arbete för att stärka innovation. Idag finns ingen styrning
av myndigheternas upphandling, för att åtgärda det kommer regelverk och
tillämpning att behöva ändras. En nationell upphandlingsstrategi kommer
också att tas fram som ska stödja ett strategiskt arbete och en tidig dialog
kring offentliga upphandlingar för att göra innovationsvänliga upphandlingar
möjliga.

På förmiddagen, innan Industrisamtalet, hölls ett expertseminarium under
ledning av statssekreterare Eva Lindström. Där fick deltagare diskutera och
ge inspel utifrån bland annat dessa frågeställningar:

· Vilka fördelar har den svenska industrin och hur kan hållbarhet stärka
dessa?

· Vilka är de största utmaningarna för att vi ska få till värdeskapande
cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller i hela värdekedjan?

· Vilka är de största utmaningarna för små- och medelstora företag och
underleverantörer för att kunna leverera hållbara produkter och tjänster?

Nästa Industrisamtal kommer att hållas i september på temat infrastruktur.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
vårbudget 2016
Publicerad 11 april 2016 Uppdaterad 11 april 2016

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera vårbudget 2016 på en presskonferens
klockan 09.00 den 13 april i Rosenbad i Stockholm.
Flera andra statsråd kommer också att presentera
vårbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av vårdbudgeten (den 13
april):

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Stockholm

Kontaktperson: Miriam Abu Eid, 072-216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Kontaktperson: Martin Kling, 072-249 4 68

Ardalan Shekarabi, civilminister
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Umeå

Kontaktperson: Peter Skeppström, 072-556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlskrona

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, 072-238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Västmanland

Kontaktperson: Victor Harju, tel 072-504 36 70

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Visby

Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, 072-542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister

Stockholm

Kontaktperson: Jesper Liveröd, 073-052 92 32

Ibrahim Baylan, energiminister

Huddinge

Kontaktperson: Kristian Brangenfeldt, 072-543 95 89



Näringsdepartementet

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Västernorrland

Kontaktperson: Ann Wolgers, tel 072-543 87 07

Mehmet Kaplan, bostads-, it- och stadsutvecklingsminister

Malmö

Kontaktperson: Hakim Belarbi, tel 072-543 74 56

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Sundsvall

Kontaktperson: Tora Heckscher, tel 072-212 62 64

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, 072-209 45 20

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Halmstad

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, 072-543 84 89

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Göteborg och Borås

Kontaktperson: Gösta Brunnander, 072-544 28 66

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning



Kalmar

Kontaktperson: Maria Soläng, 072-206 19 47



Artikel från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi deltar när
Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag om ny
regionindelning
Publicerad 09 mars 2016 Uppdaterad 09 mars 2016

Idag presenterade Indelningskommittén ett
diskussionsunderlag som ska ligga till grund för det
fortsatta arbetet med en ny regionindelning av Sverige.
Civilminister Ardalan Shekarabi var på plats när
Indelningskommitténs Barbro Holmberg och Kent
Johansson presenterade det första underlaget. Nu
väntar en fortsatt dialogprocess där målet är att skapa
jämnstarka regioner i Sverige.
Indelningskommittén uppdrag är att föreslå en ny regionindelning som
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län- och landsting. Utredningen
har arbetat sedan juli 2015 och ska slutredovisa sitt uppdrag senast i augusti
2017. Under onsdagen presenterades ett första diskussionsunderlag som ska
ligga till grund för de fortsatta dialogerna mellan kommittén och landets
regioner och landsting.

- För att kunna erbjuda likvärdig service i hela landet finns ett behov av att
se över dagens länsgränser och skapa organisationer som är bättre rustade att
klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför.
Den indelning vi har idag skapades under 1600-talet i ett Sverige som såg
väldigt annorlunda ut än idag. Regeringens ambition är ett Sverige som håller
ihop och där styrkeförhållandena mellan landets olika delar utjämnas och där
välfärden är likvärdig i hela landet. Sverige skulle må bra av jämnstarka
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regioner, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Vid presentationen visade utredningens förhandlingspersoner Barbro
Holmberg och Kent Johansson bland annat en karta över hur den nya
indelningen skulle kunna se ut.

- Det här handlar om en mycket omfattande reform och för regeringen är det
viktigt med en god dialog där alla berörda parter finns med. Nu har utredarna
presenterat ett första underlag inför deras fortsatta arbete och jag hoppas att
det kan bidra till en konstruktiv och givande dialog, säger Ardalan Shekarabi.

En ny läns- och landstingsindelning kan träda ikraft 1 januari 2019 och/eller
1 januari 2023. Indelningskommittén ska lämna ett förslag till regeringen som
sedan i sin tur lägger ett förslag till riksdagen.



Artikel från Socialdepartementet

Kvalitetshöjning i
kärnverksamheten för
jämställdhetsintegrerade
myndigheter
Publicerad 29 februari 2016 Uppdaterad 29 februari 2016

Regeringens utvecklingsprogram för
Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har utökats med
ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och
omfattar nu totalt 60 verksamheter.
Jämställdhetsministern träffade nyligen
generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna
tillsammans med några av de generaldirektörer som
sedan tidigare arbetar med JiM – för
kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.
JiM fyller en viktig funktion för Sveriges feministiska regering när det gäller
att stärka och utveckla jämställdhetsintegreringen. I JiM-uppdraget ingår att
myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur
myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen.

– Jämställdhetsintegrering syftar till att påverka människors liv på riktigt så
att kvinnor och män ges samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Ni har ett stort ansvar för det, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till de
nytillkomna JiM-myndigheternas generaldirektörer.

JiM-uppdragen synliggör oskäliga skillnader mellan kvinnor
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och män

Erfarenheter från tidigare JiM-uppdrag, visar att myndigheterna genom
arbetet fått syn på oskäliga skillnader mellan könen. Av planer för
jämställdhetsintegrering som lämnats till regeringen förra året, framkom
exempel på att resurser fördelas ojämnställt mellan kvinnor och män och att
det finns verksamheter som bedrivs utifrån stereotypa föreställningar utifrån
kön på ett sätt som missgynnar främst kvinnor inom ramen bland annat för
myndighetsutövning. Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att
identifiera och åtgärda dessa problem, och därmed inte bara öka
jämställdheten utan även kvaliteten och träffsäkerheten i verksamheten.

– Vi vet att myndigheter genom JiM-arbetet fått syn på ojämställdhet. Trots
att verksamheten trott att den agerat utifrån ett jämställt perspektiv har
oskäliga skillnader mellan könen visat sig, där besluten oftast missgynnat
kvinnor, men i vissa fall även män, säger Åsa Regnér.

Arbetet bidrar både till ökad jämställdhet och bättre kvalitet
i kärnverksamheten

Med på mötet med de nya JiM-myndigheterna var också generaldirektörer
med JiM-uppdrag sedan tidigare, som deltog för att dela med sig av sina
erfarenheter. Peter Sandwall, generaldirektör på Försvarsmakten hade ett
tydligt budskap:

– Tänk på att lyfta fram verksamhetsnyttan. JiM-arbetet ska göra att
kärnverksamheten blir bättre helt enkelt, och så har det blivit för
Försvarsmakten.

Som ett exempel nämner Peter Sandwall hur arbetet med jämställdhet har
förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar.

– Genom att exempelvis skapa bättre kontakt med kvinnor får vi en annan
och mer fullständig information om vad som händer i området än den som
kontakt med enbart män ger. På så sätt får Försvarsmakten en bättre
lägesuppfattning och löser sitt uppdrag bättre, säger Peter Sandwall.

Förankring och kunskap hos ledning en framgångsfaktor

Erfarenheter från tidigare arbete visar att de myndigheter som har flyttat
fram positionerna vad gäller sitt jämställdhetsarbete i stor utsträckning är de



myndigheter där ledningen har varit engagerad och prioriterat arbetet. I de
fall som ledningen inte prioriterar arbetet tenderar det att sidoordnas och
fokus läggs på andra insatser. Det är också något som Peter Sandwall
poängterar. I Försvarsmakten får alla i ledningsgruppen en egen gender-
coach under ett års tid.

– Att förankra arbetet hos chefer och i ledningsgruppen ger bra utväxling.
Det är viktigt att ledningen visar att de menar allvar och prioriterar detta. Vi
har dessutom valt att inte lägga dessa frågor separat, utanför ordinarie
processer och det tror jag är ytterligare en framgångsnyckel. Det får inte bli
sidodokument, eller utbildningar vid sidan om. Vi har integrerat
jämställdhetsperspektivet i befintliga utbildningar och fokuserar på chefer
och nya medarbetare.

Peter Sandwall nämner även vikten av att inte göra
jämställdhetsintegreringen till enbart en personalpolitisk fråga, eftersom
arbetet kräver ledning och styrning.

– I början kanske man tänker att JiM-arbetet kan ledas av en HR-funktion
eller motsvarande. Men då gör man ett misstag. Det krävs chefs- och
ledarskap för JiM, säger Peter Sandwall som avslutar med uppmaningen att
tänka långsiktigt utifrån att jämställdhetsintegreringen, likt annat
förändringsarbete, kräver tid.

Nationella sekretariatet för genusforskning erbjuder stöd

Gemensamt för de som deltog vid mötet, som hade tidigare erfarenheter av
JiM-arbete var att de rekommenderade de nya myndigheterna att ta del i sitt
uppdrag av det stöd som erbjuds av Nationella sekretariatet för
genusforskning vid Göteborgs universitet. Lillemor Dahlgren från Nationella
sekretariatet för genusforskning deltog på mötet, för att bidra med kunskap
och konkreta råd. Hon berättade också att de märkt av ett stort
internationellt intresse för Sveriges arbete med jämställdhetsintegrering i
myndigheter, något som även Åsa Regnér lyfte. Ministern poängterade att
hon anstränger sig för att lyfta myndigheternas arbete och bidra med
konkreta exempel också i internationella sammanhang.

– Vi tillsammans påverkar människors liv och gör skillnad och det är skillnad
vi vill uppnå. Ni är experter på den verksamhet ni driver för de människor ni
servar. Er verksamhet är till för kvinnor och män och inget annat. Vi
kommer att titta noga på de rapporterna ni lämnat för att vi ska bli mer
träffsäkra i politiken så att vi kan uppnå de jämställdhetspolitiska målen,



avslutar Åsa Regnér.



Artikel från Statsrådsberedningen

Program för Nationella
innovationsrådets möte 25
februari
Publicerad 25 februari 2016 Uppdaterad 25 februari 2016

Innovationsrådets möte kommer att ta upp regeringens
arbete med att stärka svensk Life science och utveckla
offentlig upphandling som ett verktyg för innovationer.
Innovationsrådet kommer också att diskutera
möjligheterna med policyinnovationer för utvecklingen
av mottagandet och etableringen av nyanlända.
På dagordningen bland annat:

Life Science

Regeringens life science samordnare, Anders Lönnberg, är inbjuden till rådet
för att diskutera arbetet med en handlingsplan för svensk life science.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström deltar också i
diskussionen.

Offentlig upphandling som verktyg för innovationer

Innovationsrådet återkommer på mötet till diskussioner om regeringens
arbete med en nationell upphandlingsstrategi. Civilminister Ardalan
Shekarabi är inbjuden till mötet för att inleda diskussionen.

Innovationer för att utveckla mottagande och
etablering av nyanlända
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Mötet tar upp innovation som möjlighet att utveckla mottagande och
integration av nyanlända. Lisa Lindström, vd för Doberman och ledamot i
näringsministerns advisory board, deltar på mötet för att introducera en
diskussion om hur policyinnovationer kan skapa möjligheter för att utveckla
mottagande och etablering av nyanlända.



Artikel från Finansdepartementet

Offentlig sektor ska styras med tillit
som utgångspunkt
Publicerad 16 februari 2016 Uppdaterad 16 februari 2016

Den offentliga förvaltningen har en central roll i
utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv
förvaltning stärker demokratin. En av de prioriterade
frågorna för regeringen är att förbättra styrningen i den
offentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva
verksamheter samt större nytta för medborgarna.
I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att det behövs
utvecklade former för styrning som balanserar behovet av kontroll med
förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som
utgångspunkt. Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att
medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Mot bakgrund av regeringens aviserade ambitioner att utveckla den statliga
styrningen har Statskontoret fått i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa
delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal
verksamhet.

Uppdraget i de delar som rör styrningen av statlig verksamhet handlar om
hur administrativa krav kan minska, hur medarbetares kompetens bättre kan
tas tillvara och hur statliga ledares kompetens bör utvecklas. Syftet är att
stärka statsförvaltningen i dess förmåga att vara innovativ och samverkande.
I uppdraget ingår även att lämna förslag om en mer sammanhållen styrning
och ändamålsenlig samverkan. Statskontoret ska även analysera vilka
förutsättningar som krävs för en styrning som kännetecknas av tillit och
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förtroende.

När det gäller den statliga styrningen av kommunal verksamhet ska
Statskontoret kartlägga hur omfattande den statliga styrningen är och i dialog
med enskilda kommuner och landsting analysera de samlade effekterna av
styrningen. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur staten samlat, på
en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen
av den kommunala sektorn.



Artikel från Finansdepartementet

Kommunernas utmaningar
Publicerad 08 december 2015 Uppdaterad 09 december 2015

Under 2015 inledde civilminister Ardalan Shekarabi en
seminarieserie för att diskutera de utmaningar som
Sveriges kommuner står inför. Seminarierna har bland
annat utgjort underlag till den utredning om
kommunernas utmaningar som regeringen tillsatte i
början av 2017. På denna sida kan du se seminarierna i
efterhand och ta del av presentationsmaterial.
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Artikel från Finansdepartementet

Hearing om den nationella
upphandlingsstrategin
Publicerad 13 november 2015 Uppdaterad 13 november 2015

Fredagen den 4:e december och tisdagen den 8:e
december anordnade Finansdepartementet hearing för
att ge möjlighet för berörda aktörer att lämna
synpunkter till den nationella upphandlingsstrategin
som just nu tas fram på Regeringskansliet.
Intresset och engagemanget var stort och totalt deltog ett 80-tal av
upphandlingsområdets aktörer. Värdefulla synpunkter och förslag lämnades
av leverantörer, upphandlande myndigheter, statliga bolag och
intresseorganisationer.

Följande frågeställningar som behandlades under hearingen var:

1. Vad bör den nationella upphandlingsstrategin innehålla?
2. Hur får man till en kulturförändring i offentlig sektor för att se

upphandling som en del i verksamhetsutveckling och inte enbart en
juridisk fråga?

3. Vilka insatser behövs för att främja dialog i inköpsprocessen? Vilka
aktörer är viktiga för att få genomslag?

4. Hur bör strategin förankras för att få genomslag?

Det är fortsatt möjligt att lämna skriftliga synpunkter (utifrån de fyra
frågeställningarna) via e-post t.o.m. den 13 december 2015, mejla till
Finansdepartementet här

Vi kommer att ta del av samtliga synpunkter som mottas vid såväl hearingen
som via e-post. Vi kommer dock inte att ha möjlighet att lämna återkoppling
avseende samtliga mottagna synpunkter.
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Artikel från Utrikesdepartementet

Lyckat tunisiskt statsbesök
Publicerad 06 november 2015 Uppdaterad 06 november 2015

Tunisiens president Beji Caïd Essebsi avslutade idag
sitt tre dagar långa statsbesök i Sverige. Presidenten
och hans fru var i landet på inbjudan av kungen och
drottningen. Tunisiens utrikesminister deltog också i
besöket och togs emot av Margot Wallström på UD.
Under besöket offentliggjordes bland annat att Sverige
kommer öppna en ambassad i Tunisien, och ett antal
bilaterala samverkansavtal undertecknades.
Efter en välkomstceremoni på Slottet för presidenten och hans delegation,
under statsbesökets första dag, träffades de båda utrikesministrarna för ett
möte om de svensk-tunisiska relationerna. Demokratiutvecklingen i landet,
anti-terrorismarbetet, genderfrågor och handel var ämnen som kom upp till
diskussion mellan de två ministrarna.

Under andra dagen träffade president Essebsi statsminister Stefan Löfven.
Efter mötet offentliggjordes att Sverige kommer öppna en ambassad i
Tunisien. Ett brett samverkansavtal mellan Sverige och Tunisien
undertecknades. Under dagen deltog presidenten, tillsammans med kungen
och infrastrukturminister Anna Johansson, även vid ett handelsforum
arrangerat av Tunisiens ambassad och Business Sweden.

Under fredagen besökte presidenten Ericsson i Kista. Resan fortsatte sedan
till Uppsala, där presidenten la en krans på Dag Hammarskjölds grav, i
närvaro av Kungen, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan och civilminister Ardalan Shekarabi. Under dagen undertecknades
även ett samverkansavtal mellan Sveriges kommuner och landsting och deras
tunisiska motsvarighet avseende decentralisering.

Pressmeddelande: Sverige kommer öppna ambassad i Tunisien
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Följ statsbesöket via UD:s storify



Artikel från Finansdepartementet

Låga trösklar för sidbytare – hot
eller möjlighet?
Publicerad 02 november 2015 Uppdaterad 02 november 2015

Måndagen den 2 november arrangerar civilminister
Ardalan Shekarabi ett seminarium som handlar om
behovet av formella regler för övergång mellan politiska
uppdrag och näringslivet. Seminariet sänds live med
start klockan 14.
Civilminister Ardalan Shekarabi har under våren genomfört en serie
regionala kunskapsseminarier för att ta del av kunskap, synpunkter och
förslag i frågor från forskare och företrädare för fackförbund och
arbetsgivare om inriktningen av den framtida styrningen av offentlig
förvaltning.

Den 2 november genomförs ett angränsande seminarium om behoven av
formella regler för övergång mellan politiska uppdrag och näringslivet.

Under seminariet kommer man bland annat att prata om:

Är det rimligt att politiska befattningshavare hastigt ska kunna gå från
ett sådant uppdrag till en anställning i näringslivet utan vidare     
övergångsbestämmelser?
Vilka fördelar respektive nackdelar finns med dagens avsaknad av
regler?
Hur skulle rekryteringen av framtida generationers politiker kunna
påverkas om man inför regler vid sidbyte?
Lämpar sig det här området för formella regler eller borde de politiska
partierna själva komma överens om ett förhållningssätt?

Medverkande:

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi, civilminister
Johan Hirschfeldt, bl.a. f.d. hovrättspresident, JK samt ledamot av
Grundlagsutredningen
Yvonne Larssen, avdelningsdirektör, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Norge
Carina Lundberg Markow, ansvarig för ägarstyrning vid Folksam
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Moderator:
Claes Lindgren, departementsråd, Finansdepartementet



Artikel från Finansdepartementet

Håkan Hallstedt blir regeringens
spelutredare
Publicerad 30 oktober 2015 Uppdaterad 30 oktober 2015

Under gårdagen meddelades att civilminister Ardalan Shekarabi kommer att
utse Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt till spelutredare.
Hallstedt har varit generaldirektör för Lotteriinspektionen sedan september
2008.

- Håkan Hallstedt var den sista viktiga pusselbiten kopplat till spelfrågan och
som jag är glad att vi nu kan ha på plats. Hallstedts kunskap och integritet
behövs i reformeringen av spelmarknaden, säger Ardalan Shekarabi.

Bakgrund Håkan Hallstedt: 
Chef för Granskningsnämnden för radio och TV
Chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör vid Lotteriinspektionen
Vice ordförande i Allmänna reklamationsnämnden
Vid Regeringskansliet som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Miljö-
och Kulturdepartementen.
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Artikel

Civilministern arrangerade möte
om förbättrat mottagande för
nyanlända
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

När allt fler människor söker sig till Sverige är det
särskilt viktigt att mottagandet av nyanlända fungerar
bra. Regeringen har därför initierat flera projekt som
syftar till att samla de goda krafter som vill hjälpa till
med detta. Som ett led i det arbetet arrangerade
civilminister Ardalan Shekarabi ett möte tillsammans
med representanter från kommuner och civilsamhället.
Under mötet diskuterades bland annat: Vilka är de mest centrala behoven
som inte täcks av det offentliga idag vad gäller mottagande av nyanlända?
Hur kan kommuner och frivilligorganisationer på bästa sätt komplettera
varandras respektive uppdrag? Och hur kan kommuner och civilsamhälle
gemensamt arbeta för att långsiktigt ta vara på enskildas engagemang?

Civilministern konstaterade att det lyftes flera viktiga synpunkter och förslag
som han nu tar med sig i det fortsatta arbetet.

- Jag är mycket glad över det engagemang och den välvilja som präglat
samtalet. Det fördes en konstruktiv diskussion som pekade på flera
förbättringsområden när det gäller samverkan mellan det offentliga och
civilsamhället. Bland annat nämndes vikten av informationsspridning och
enkla och tydliga kontaktytor. Det finns ett önskemål om förenklade regler
på vissa områden och att samverkansformer som IOP, idéburet offentligt
partnerskap, ska användas i högre utsträckning. Vi arbetar vidare med dessa
frågor och jag tar med mig mycket inspiration från dagens möte, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.
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Artikel från Finansdepartementet

Fransk-svenska samtal om
decentralisering, lokala
investeringar och
investeringsmyndigheter
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

I samband med ett besök i Frankrike den 1 oktober
mötte Ardalan Shekarabi sin franska kollega Marylise
Lebranchu, minister för decentralisering och offentlig
förvaltning.
Deras samtal kretsade kring jämförelser mellan lokal och regional förvaltning
i de båda länderna, deras nyckelroll för investeringar och för offentlig
service, och vikten av de finansieringsmodeller som finns för dem att tillgå.

De samtalade i synnerhet om den kommunreform som Marylise Lebranchu
driver och som givit upphov till flera nya lagar, samtidigt som Sverige
överväger att ta nya steg mot ett regionsystem.

Jämförelsen av länderna gällde även finansieringsmodellerna för kommuner
och andra lokala förvaltningar i ett läge av ekonomiska begränsningar i båda
länderna. I ett skede när den franska regeringen söker genomföra en
omfattande förändring av sitt allmänna system för statsbidrag till lokala
förvaltningar är det intressant att notera den svenska modellen som
kännetecknas av stark lokalt skatteunderlag samt ett utjämningssystem
mellan kommunerna.

Slutligen var detta ett tillfälle för de båda ministrarna att understryka vikten
av internationellt erfarenhetsutbyte och att ta intryck av andra system, vilket
illustreras av det nyligen bildade Agence France Locale i Frankrike. Detta
specialiserade kreditinstitut  möjliggör en gemensam och effektiv tillgång till
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de finansiella marknaderna, och är till stor del inspirerad av den erfarenhet
som går längre tillbaka i tiden hos svenska Kommuninvest. Lebranchu
besökte för övrigt Sverige i mars 2013 för att träffa företrädare för
Kommuninvest.

Det är således i närvaro av företrädare för Kommuninvest och Agence
France Locale som detta möte ägde rum, och det var ett tillfälle för de båda
ministrarna att diskutera diverse frågor med instituten, inklusive vad gäller
det harmoniseringsarbete som sker på europeisk nivå.



Artikel från Finansdepartementet

Regeringen ser över möjligheterna
till föräldraledighet för statsråd
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

Riksdagsledamöter från olika riksdagspartier har genom åren föreslagit att
möjligheten för statsråd att vara föräldraledig ska utredas.
Konstitutionsutskottet (KU) har i flera betänkanden hänvisat till att ett
statsråd inte är någon arbetstagare utan har ett uppdrag av en mycket
speciell natur och i princip alltid förutsätts vara i tjänst. Även om statsråd i
motsvarande grad har kunnat vara föräldralediga ifrågasätts frånvaron av en
sammanhängande reglering varje gång ett statsråd blir förälder. Regeringen
har därför tillsatt en utredning som ska se över möjligheten för statsråd att
vara föräldralediga. F.d. justitierådet Sten Heckscher utses till särskild
utredare.

- Andelen statsråd som skaffar barn kommer troligen inte att minska med
tiden och för att underlätta rekryteringen av statsråd är det därför lämpligt
att undersöka förutsättningarna för föräldraledighet även för statsråd. Sten
Heckscher är en erfaren utredare som är väl lämpad för uppdraget. Han har
goda kunskaper inom såväl konstitutionell-, offentlig- som
socialförsäkringsrätt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdrag ska redovisas senast den 31 maj 2016.

Dir. 2015:93 Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd
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Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar nytt forum för
stärkt dialog och samverkan med
regionala aktörer
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Idag har regeringen beslutat att inrätta ett forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden
2015–2020. Forumet ska bidra till en stärkt dialog och
samverkan om strategiskt viktiga frågor för den
regionala utvecklingen i hela landet.
Regeringens nya forum samlar regionala företrädare på både politisk nivå
och tjänstemannanivå från landets alla län. En viktig del i forumet är också
att involvera relevanta statliga myndigheter som är centrala i genomförandet
av insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Den 27 maj samlades regionala politiska representanter från hela landet för
ett första möte inom forumet. Vid mötet betonade Elisabeth Backteman,
statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, vikten av att den
nationella och regionala nivån krokar arm i genomförandet av politiken:

– Regeringen har ambitiösa målsättningar för den här mandatperioden – både
vad gäller jobb, tillväxt, miljö och jämställdhet. För att vi ska lyckas behöver
hela landet bidra i dialogen om hur vi kan fortsätta utveckla
konkurrenskraftiga och attraktiva regioner.

Vid mötet deltog bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samt
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för att diskutera
kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor med den regionala nivån.

Här lyfte de regionala aktörerna bland annat validering som ett viktigt
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verktyg för att synliggöra kompetens och öka matchningen på
arbetsmarknaden. Under eftermiddagen deltog Annelie Roswall Ljunggren,
statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi, för dialog kring
regeringens nyligen aviserade regionreform. Deltog gjorde också Pontus
Ekerljung, politiskt sakkunnig hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan, som talade om bredband.

Alla dessa frågor är av stor vikt för jobb och en hållbar regional tillväxt – där
forumet utgör en strategiskt viktig arena för en fördjupad nationell-regional
dialog.



Artikel från Finansdepartementet

Myndigheter kartlägger
jämställdhetsarbete
Publicerad 15 januari 2015 Uppdaterad 12 februari 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi vill att statliga
myndigheter ska redovisa hur de arbetar med att få fler
kvinnor på ledande positioner. Åtta myndigheter har
därför fått i uppdrag att kartlägga sitt jämställhetsarbete.
Sveriges regering är en feministisk regering. Det övergripande målet är att
alla människor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett
viktigt verktyg i regeringens arbete för att uppnå ett mer jämställt samhälle är
den statliga arbetsgivarpolitiken. Därför har åtta myndigheter fått i uppdrag
att redovisa hur man arbetar med att få fler kvinnor på ledande positioner.

- Som ansvarigt statsråd för den statliga arbetsgivarpolitiken tycker jag att
det är viktigt att vi från regeringens sida föregår med gott exempel. På många
myndigheter arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och en central del i
det arbetet är att följa upp resultaten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I uppdraget till myndigheterna ingår bland annat att redovisa planerade eller
påbörjade åtgärder, vilket eventuellt externt stöd som myndigheten har samt
lönestatistik.

- Regeringens mål är bland annat att andelen kvinnor på ledande befattningar
ska öka och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Genom
det här uppdraget hoppas vi kunna nå ett steg närmare de målen, säger
Ardalan Shekarabi.

De åtta myndigheterna som fått uppdraget är: Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Högskolan i Gävle,
Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Moderna museet,
Naturhistoriska riksmuseet och Institutet för arbetsmarknads- och
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utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).


