
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

https://www.regeringen.se/


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:
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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).



Debattartikel från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet

Agenda 2030 visar vägen till en
hållbar värld!
Publicerad 14 juni 2018

Debattartikel av civilminister Ardalan Shekarabi och
minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.
Hösten 2015 enades världen om en gemensam plan för framtiden. Världens
stats- och regeringschefer antog Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar
utveckling. Sedan dess är agendan vägledande för såväl beslut inom FN som
för alla nationer på vårt jordklot.

Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag är den första generationen som
kan utrota fattigdomen, och sannolikt den sista som kan stoppa
klimatförändringarna. Det finns också bred uppslutning om att ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet är beroende av varandra. Det finns ingen
möjlighet att rädda klimatet till priset av ökad ojämlikhet och växande
sociala spänningar. Och det finns inga jobb på en död planet.

Nu tar vi nästa steg för hållbar utveckling!
Omställningen till ett hållbart samhälle pågår med full kraft. Arbetet med att
genomföra Agenda 2030 bygger nya broar mellan parter som tidigare inte
samverkat, ofta med forskningen som enande länk. Vi är imponerade över
den målmedvetenhet som stora delar av det svenska näringslivet lägger ner
på att delta i omställningsarbetet. Civilsamhället bidrar som pådrivare men
också med egna insatser.

Allt fler kommuner väver in Agenda 2030 som en integrerad del av styrning
och utveckling av partnerskap och de statliga myndigheterna går i spetsen
för samverkan över traditionella sektorsgränser. På det internationella
området driver Sverige utvecklingen framåt. Genom en ny strategi för
kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder inom utvecklingssamarbetet
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möjliggörs samarbeten mellan myndigheter, näringsliv, civilsamhället och
akademi i det arbetet. Regeringens "Handlingsplan Agenda 2030" visar
vägen framåt under de närmaste åren. Vi vill stärka samarbetet mellan olika
samhällssektorer och därmed genomförandekraften i den hållbara
omställningen.

Agenda 2030 samlar vår tids viktigaste utmaningar
Arbetet med att genomföra Agenda 2030 samlar merparten av vår tids
viktigaste utmaningar. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av agendan. Det ställer stora krav på brett engagemang,
aktivt ledarskap inom bland annat politik, näringsliv och civilsamhälle samt
en tydlig vilja att gemensamt verka för ett hållbart samhälle. Vi måste alla
hjälpas åt att tillgodose våra behov idag på ett sådant sätt att vi inte riskerar
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Genomförandet av Agenda 2030 innebär en successiv omställning av Sverige
som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det
globala systemet. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria
välfärdsland, vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet och bedriva en politik som konsekvent tar hänsyn
till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.

Regeringens politik inriktas på hållbar utveckling
I handlingsplanen lyfter vi fram centrala delar av regeringens politik för
hållbar utveckling som kommer att få stor effekt under de kommande åren.
Det handlar bland annat om ett klimatpolitiskt ramverk, med bl.a. målet att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år
2045, en strategi för hållbar konsumtion, en nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, en ny inriktning för
funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, en strategi för smart industri, som syftar
till att stärka industrins konkurrenskraft, en reviderad ägarpolicy för de
statligt ägda bolagen, viken gör Agenda 2030 vägledande för bolagens
arbete, ett policyramverk för internationellt utvecklings-samarbete och
humanitärt bistånd som tar avstamp i Agenda 2030, en nationell strategi för
arbetet med mänskliga rättigheter, en handlingsplan för företagande och
mänskliga rättigheter samt ett budgetarbete som lyfter fram hållbar
utveckling, bl.a. i form av välståndsindikatorer, jämställdhetsbudgetering och
en särskild klimatbilaga.

Listan kan göras ännu längre. Hållbarhet ska genomsyra hela regeringens



politik. Alla statsråd medverkar också i genomförandet av Agenda 2030
inom sina ansvarsområden och arbetet integreras i ordinarie processer inom
regeringskansliet samt på de statliga myndigheterna.

Sverige ligger långt fram, men vi har också stora utmaningar
De bedömningar som FN redovisar visar att Sverige ligger i täten när det
gäller att uppnå målen i Agenda 2030. Den svenska modellen står stark. Vi
vet värdet av nära samverkan för att nå gemensamt uppsatta mål. Det ska vi
ta vara på, lokalt, nationellt och internationellt.

Vi har stora utmaningar framför oss. Det krävs fortsatta krafttag för att
bekämpa miljöproblemen och lösa klimatfrågan, både på hemmaplan och
globalt. Och vi måste med full kraft bekämpa växande skillnader när det
gäller folkhälsa, utbildning och inkomster, också i vårt eget land. Vi måste
sluta klyftor och utjämna skillnader i förutsättningar mellan människor.

Agenda 2030 handlar också om att arbeta på nya sätt. I handlingsplanen
lyfter regeringen fram sex områden där det krävs mer gemensamma insatser
över traditionella sektorsgränser. Det handlar om insatser för att uppnå
jämlikhet och jämställdhet, om målmedvetet arbete med hållbara samhällen,
om succesiv övergång till en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad
ekonomi, om ett starkt näringsliv med hållbart företagande, om en hållbar
och hälsosam livsmedelskedja och inte minst om behovet av kunskap och
innovation. Forskning som främjar hållbar utveckling lyfts fram som centralt
för det fortsatta arbetet.

Genom Agenda 2030 förnyas det svenska samhällsarbetet. Agendan ger
förändringskraft, engagerar nya generationer och stimulerar till nya
samarbeten och initiativ. Den utgör en tydlig kompass för hållbarhetsarbetet
och ett ramverk som är gemensamt för hela världen. Den erbjuder ett språk
och en referensram, som kan förena individer, det lilla och det stora
företaget, myndigheten och spetsforskningen över gränser och mellan
samhällen. Agendan lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns
och ungas perspektiv, och ger nästa generation inflytande över dagens
beslut.

Vi tänker globalt och agerar lokalt!
En stor del av arbetet med Agenda 2030 sker i kommuner och landsting. Här
finns närheten till medborgarna och ett stort engagemang. Det starka lokala
självstyret, ett signum för vårt land, ger goda förutsättningar att hitta
lösningar som balanserar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.



Nyckeln till framgång är att det finns en bred delaktighet i omställningen.
Regeringen välkomnar olika typer av innovativa partnerskap och
understryker näringslivets, civilsamhällets och forskarsamhällets centrala roll
i arbetet. Vi vill gärna se fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP) och
regeringen har i anslutning till handlingsplanen tagit direktiv till en ny statlig
utredning som ska skapa bättre förutsättningar för detta.

Nu skärper vi statens insatser för att genomföra Agenda 2030!
Våra statliga myndigheter gör stora insatser för att uppnå hållbar utveckling.
Många av dessa samlas i ett nätverk för att gå före, lära av varandra och
utveckla nya former för samverkan. Regeringen välkomnar detta samarbete,
och tar nu sex konkreta initiativ som ska öka kraften i genomförandet:

Ett nationellt uppföljningssystem för genomförandet av Agenda 2030
ska byggas upp. Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att samordna
utveckling och produktion av statistiken samt, i samarbete med bland
annat Agenda 2030-delegationen, göra den allmänt tillgänglig.
Myndigheternas arbete med hållbarhetsredovisningar ska utvecklas, så
att alla tre aspekterna (ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet)
beaktas. Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att utreda behovet av
ytterligare krav på myndigheterna.
Ny nationell indikator för Politiken för global utveckling (PGU) ska tas
fram för att bättre följa upp hur väl beslut inom samtliga politikområden
i Sverige bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.
Myndigheternas arbete med det nationella genomförandet av Agenda
2030 ska samlat analyseras och följas upp. Statskontoret får detta
uppdrag.
Det lokala genomförandet ska underlättas genom frivilliga nyckeltal för
kommuner och landsting. Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA) ska svara för detta.
Regeringen vill se fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP) och
uppmuntra även statliga myndigheter att ingå i sådana. En ny statlig
utredning får i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra
tillämpbara instrument för detta.

I dagens geopolitiska miljö är behovet av framtidstro viktigt. Med hårdnande
politiskt klimat och oförsonlighet växer rädslan för det okända och
fientligheten mot det annorlunda. Det utgör ingen bra grund för innovationer
och framsteg. Det riskerar att drabba vår utveckling och därmed vår
gemensamma framtid. Det faktum att alla länders stater enats och nu
gemensamt jobbar med en progressiv framtidsagenda för hållbar utveckling



väcker hopp i en tid som annars riskerar att kvävas av växande nationalism
och ökade motsättningar. Agenda 2030 sätter fingret på vår viktigaste
uppgift i denna tid – att få oss att längta till framtiden!



Debattartikel från Finansdepartementet

"Så ska vi sätta stopp för jakten på
vinster i välfärden"
Publicerad 04 december 2017

Debattartikel av civilminister Ardalan Shekarabi och
sammankallande i Vänsterpartiets
förhandlingsdelegation Ali Esbati (V), på DN Debatt, 3
december 2017.
En stor folklig majoritet vill att vinstjakten i välfärden stoppas. Regeringen
och Vänsterpartiet är överens om att vi ska säkra att våra skattepengar går
till det som de är avsedda för och inte till den vinstjakt som vi ser har skapat
förödande effekter i vår gemensamma välfärd. En proposition om tillstånd
för att motta offentliga medel inom skolväsendet, inklusive
vuxenutbildningen och inom socialtjänstens områden, exempelvis inom
äldre- och funktionshinderomsorgen kommer därför att presenteras i mars
nästa år. En kommande utredning ska analysera och överväga olika
alternativ som syftar till att skattemedel används till vad de är avsedda för
även inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Alltför ofta påminns vi om att marknadslogiken leder fel och urholkar
välfärdens kvalitet. Vi har sett exempel på ägare som länsat skolföretag och
satt det i konkurs, med följden att tiotusentals elever plötsligt stått utan
skola. Vi ser också att det finns incitament för att skolor använder sig av
glädjebetyg för att attrahera elever samtidigt som de håller nere lärar- och
personaltätheten i syfte att öka vinstmarginalerna.

Vinstdrivande aktörer tenderar också att prioritera elever med mindre behov.
Det är ingen slump. Felaktiga drivkrafter ger incitament att plocka russinen
ur kakan, att till exempel välja resursstarka elever och på så sätt spä på
segregationen.

Inom hälso- och sjukvården ser vi en liknande utveckling. Privata
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vårdcentraler har i hög grad etablerat sig i mer välbeställda områden där
hälsan är relativt god. Det finns exempel på privata kirurgkliniker där
enskilda läkare fått bonus för att utföra fler kirurgiska ingrepp – vilket lett till
överrapportering och oskäligt mycket skattemedel i ersättning från
landstinget, samtidigt som patienter riskerar att utsättas för onödiga ingrepp.

Syftet med den reglering som vi kommer att föreslå för skolväsendet och
omsorgen är att offentliga resurser ska gå till välfärden. Detta är vad vi vill
åstadkomma.

1. Skattemedel ska användas till skola och välfärd
Det är förvånande att inte fler partier i Sveriges riksdag kan ställa sig
bakom denna princip. I stället försöker man få det att låta som om vi vill
förbjuda företag från att verka i välfärden. Det är nonsens. De som vill
engagera sig i sektorn är välkomna att göra så. Men vill du göra det med
våra gemensamma skattemedel så borde det vara självklart att dessa ska
komma barn, äldre och brukare till del och inte gå till att starta förskolor
i andra länder eller till stora vinster. Det borde heller inte vara
kontroversiellt att välfärdsverksamhet som finansieras av skattemedel
med demokratiskt fastlagda, samhälleliga mål också måste bidra till
uppfyllandet av dessa mål. Det räcker inte med att säga att enskilda
verksamheter borde vara bra. Vi är skyldiga att se till att våra
välfärdstjänster samlat sett håller god kvalitet och motverkar social
segregering.

2. Vi vill stärka den idéburna sektorn
Samtidigt som vinstjakten ska stoppas ska vi värna valfriheten och
mångfalden i välfärden. De senaste decennierna har den idéburna
sektorns andel av utförandet av välfärdstjänster varit liten och inte heller
ökat. Tvärtom har trenden varit att små företag köpts upp av stora
koncerner. Vårt besked är att seriösa välfärdsaktörer som sätter
verksamhet och samhällsansvar före vinstintressen kommer att
garanteras rättvisa villkor att verka inom välfärden. De idéburna
aktörerna drivs inte av möjligheten att göra stora vinster och kommer
därför inte heller att omfattas av vinstbegränsningen.

3. Vi tror på långsiktighet i motsats till kortsiktig vinstjakt
I den föreslagna regleringen tas hänsyn till att underskott kan
förekomma under exempelvis uppstartsskeden. Underskott ett
räkenskapsår får enligt förslaget föras vidare maximalt tre räkenskapsår,
det vill säga aktörer som haft låga resultat kan ta igen dessa de tre
efterföljande åren och får då göra ett högre rörelseresultat.

Vinster som överstiger en marknadsmässig avkastning på det operativa



kapitalet ska med den aviserade regleringen återinvesteras i
verksamheten. De ska inte kunna delas ut till ägarna eller användas till
uppköp av annan verksamhet. Vinstregleringen ska inte kunna kringgås
via bokföringsmässigt trixande. Inget företag ska heller tvingas att gå
med förlust. Just nu slipar vi på dessa förslag för att se till att de är så
träffsäkra som möjligt.

4. Vi vill få bort vinstjakt som incitament i vården
Vi är också överens om att nu tillsätta en särskild utredning som med
början i juni nästa år ska lämna förslag på hur vi kan säkra att
skattemedel används till det de är avsedda för även inom hälso- och
sjukvårdssektorn och att säkerställa att det är hur sjuk du är som ska
avgöra vilken vård du får – inte storleken på vare sig din egen eller
någon annans plånbok.

Uppdraget innefattar bland annat att analysera och överväga olika
alternativ till nuvarande styr- och ersättningssystem samt lagen om
valfrihetssystem (LOV) med en behovsstyrd vård som ledstjärna.
Utredningens förslag ska bidra till att privata och offentliga aktörer får
lika ansvar för bland annat folkhälsoarbete, forskning och utbildning. De
ska också ta sin utgångspunkt i tillit till personalens kompetens och
förmåga, och inte innebära ny betungande administration för vårdens
personal.

En majoritet av svenska befolkningen vill få bort vinstjakten från välfärden.
Det är en åsikt som också delas av borgerliga väljare. Enligt en tidigare
SOM-undersökning från 2013 framgår att även de som själva använde
privata alternativ eller hade nära anhöriga som gjorde det var negativa till
vinstutdelning. Även de som i undersökningen tyckte att det var "mycket
viktigt" med valfrihet ansåg emellertid att det inte skulle vara tillåtet med
vinstutdelning. Det finns helt enkelt ingen motsättning här. De borgerliga
partierna och Sverigedemokraterna sitter dessvärre i knät på vinstlobbyn och
vägrar lyssna på sina egna väljare i den här frågan.

Den personal som sliter för allas vårt bästa både inom privat och offentligt
ägda verksamheter, måste få göra sitt jobb utifrån välfärdens kärnvärden,
utan att pressas av vinstmotiven.

Vi ser stora behov att stärka välfärden framöver. Därför behövs nu regelverk
som säkerställer att skattemedel som ska gå till investeringar och
förstärkningar stannar i välfärden och kommer alla till del. Vi arbetar nu
intensivt med att finslipa välfärdsutredningens förslag. När jakten på vinst
går ut över våra barn, våra äldre och våra sjuka har någonting gått alldeles



snett. Vi som politiker har ansvar för att göra allt vi kan för att ställa det till
rätta.

 



Debattartikel från Finansdepartementet, Socialdepartementet

”Välfärdens proffs måste ges
större frihet i arbetet”
Publicerad 18 augusti 2017

Debattartikel, Svenska Dagbladet, Styrmodellerna som
kallas New Public Management har skapat en stor
administrativ börda i många verksamheter, men inte
nödvändigtvis högre kvalitet. Det skriver ministrarna
Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi. 
1990-talets tro på att marknadsmekanismer är lösningen på allt var naiv. Det
som var tänkt att leda till lägre priser, bättre kvalitet och större effektivitet
har visat sig ge det rakt motsatta. Styrsystemen är kostnadsdrivande och
personalen ägnar sig i för hög utsträckning åt administration, när de borde
ägna sig åt brukarna eller eleverna. Den stress och press som gör välfärdens
medarbetare sjuka av sitt arbete måste brytas.

Det är du som är undersköterska, lärare och socialsekreterare som är
proffset. Du har rätt till en bra arbetsmiljö och att erkännas för din
kompetens. Vill vi fortsatt ha en god välfärd med hög kvalitet har vi inte råd
med att kompetenta välfärdsarbetare lämnar arbetet på grund av en ohållbar
arbetssituation.

Vi har historiskt sett varit bra på den fysiska arbetsmiljön i Sverige.
Närvarande skyddsombud och hög kunskap är viktiga delar som länge varit
på plats. Vi kan nu se en trend de senaste 15 åren där besvär till följd av
fysisk belastning på jobbet har minskat. Det är bra. Tillsammans med
fackförbund och arbetsgivare har politiken drivit på denna utveckling.

Samtidigt ser vi hur den psykiska belastningen har ökat och bland
sjukskrivningar utmärker sig psykiatriska diagnoser tydligt. Varannan kvinna
och mer än var tredje man som är sjukskriven är det med en psykiatrisk
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diagnos. Det handlar ofta om stress eller utmattning. För att möta detta
behövs andra verktyg. Sverige måste också bli bäst på den psykosociala
arbetsmiljön.

Våren 2016 lanserade regeringen en arbetsmiljöstrategi för att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och Arbetsmiljöverket
tog fram nya föreskrifter som började gälla samma vår. Det är två viktiga och
efterlängtade delar för att förbättra arbetsmiljön.

Det är ett första steg. Men mer måste göras och vi behöver särskilt förbättra
för kommun- och landstingssektorns medarbetare, där vi ser både en hög
sjukfrånvaro och en hög psykisk belastning i arbetet. Det är en stor
utmaning. Jämfört med arbetsmarknaden i stort har kommuner hela 85
procent och landstingen nära 60 procent högre sjukfrånvaro. Bara
äldreomsorgen har dubbelt så hög sjukfrånvaro som arbetsmarknaden i
övrigt. Det är oacceptabelt.

En central del för att skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare
handlar om att förändra styrningen av välfärden. Vi måste erkänna att den
stora kontrollapparat som byggdes upp till följd av att styrmodellerna New
Public Management infördes i offentlig sektor på 1990-talet har skapat en
stor administrativ börda för medarbetarna, men inte nödvändigtvis högre
kvalitet i verksamheterna.

Det handlar om att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt. Men i
dag är det alltför svårt att styra utifrån kvalitet, i stället styr man ofta efter
det som är lätt att mäta. I alldeles för stor utsträckning ägnar sig vårdbiträden
i hemtjänsten åt minutrapportering och att fylla i blanketter, i stället för att
ägna sig åt de äldre. Lärarna ägnar i sin tur onödigt mycket tid åt
administration, när vi vet att deras undervisning behövs i klassrummen.

Målstyrningen och marknadiseringen i välfärden har skapat en ökad
byråkratisering, detaljstyrning och en försämrad arbetsmiljö för de som
jobbar och håller upp vår välfärd, i stället för en bättre kvalitet i
verksamheten.

För att få till friska arbetsplatser måste vi tänka om. Krav och förutsättningar
måste hänga ihop. Arbetsbelastningen måste bli rimlig och det offentliga
måste ta sitt personal- och arbetsgivaransvar. Det är en ödesfråga för att vi
tillsammans ska ha tillgång till en god välfärd både i dag och i morgon.

Regeringen prioriterar nu flera viktiga reformer för att välfärdens



medarbetare ska ha friska arbetsplatser och en högt värderad kompetens.

1. Dags för friska arbetsplatser.
För att vända utvecklingen till ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har
regeringen lagt fram ett brett åtgärdsprogram med 25 olika åtgärder. Alla är
nu igångsatta och kan ses ge effekt. För att se till att detta håller i över tid
har regeringen instiftat ett samarbete med arbetsmarknadens parter, där
parterna kommit överens om åtgärder i syfte att nå friska arbetsplatser. Det
är ett nödvändigt verktyg för att nå målet om en låg, och över tid, stabil
sjukfrånvaro.

2. Låt proffsen vara proffs.
Tillitsreformen är regeringens stora initiativ inom det förvaltningspolitiska
området och syftar till att låta proffsen vara proffs. Sedan regeringen
tillträdde har vi satt i gång ett arbete för att införa en mer tillitsbaserad
styrning i offentlig sektor. På statlig nivå har Statskontoret presenterat över
30 åtgärdsförslag som nu bereds av regeringen. Därtill har regeringen tillsatt
Tillitsdelegationen som har över 10 pilotprojekt i kommuner och landsting
för att komma bort från bland annat minutstyrningen i hemtjänsten.

3. Meningsfull delaktighet.
I jakten på valfrihet och mätbarhet har personalen blivit bortglömd och
nedprioriterad, det vet vi är ett slöseri med kunskap, erfarenhet och
drivkraft. Vi vill i stället lyfta personalens kompetens och perspektiv. I det
ska staten föregå med gott exempel, därför ger vi nu Statskontoret i uppdrag
att se över hur myndigheter involverar medarbetare i verksamheter i
kommuner och landsting när statliga styrdokument utformas. Den
verksamhetsnära kompetensen behövs för att utveckla och stärka välfärden.
Nu ser vi över hur vi skapar delaktighet på bästa sätt.

Vi tar ansvar och ger ett löfte till välfärdens medarbetare. Det är ni som är
proffsen och ni ska inte bli sjuka av era jobb. Arbetet ska präglas av
delaktighet och meningsfullhet, inte av stress till följd av överdrivna åter‐
rapporteringskrav. Vi förtjänar en välfärd som vill mer än så, såväl när vi tar
del av välfärden som när vi arbetar i den.

Annika Strandhäll, socialminister
Ardalan Shekarabi, civilminister



Debattartikel från Finansdepartementet

Regeringen vill snabba på arbetet
med öppna data
Publicerad 15 maj 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, DN
Debatt, 15 maj 2017.
Digitaliseringen av samhället går rasande fort och data beskrivs ibland som
informationssamhällets viktigaste råvara. Produktionen av data ökar
explosionsartat samtidigt som kostnaden för att producera, förmedla och
lagra den minskar dramatiskt. Det innebär till exempel att 90 procent av den
data som finns i dag har skapats de senaste två åren och mer data kommer
att skapas år 2017 än vad som skapats under de senaste tusen åren av vår
mänskliga civilisation. Vi producerar i dag data i en sådan mängd att vår tid
kommit att kallas för det datadrivna samhället. Det är också tillgången till
data som har drivit fram de digitala tjänster som vi har vant oss att använda i
våra smarta telefoner. Det kallas för datadriven innovation.

Offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och
producerar dagligen stora mängder data. Det handlar om data som rör bland
annat geografi, meterologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och
vetenskap som kommer från till exempel register, sensorer eller rapporter. I
merparten av dessa data finns innehåll som har både ekonomiska och
samhällsnyttiga värden för människor och företag, om de skulle användas.
Problemet är att uppgifterna i dag inte tas tillvara och vidareutnyttjas på rätt
sätt och av rätt aktör. Genom att ha identifierat problemet är vi också
skyldiga att agera.

En undersökning från EU visar att 1 500 människor skulle kunna räddas från
att dö i trafiken, 630 miljoner timmar skulle kunna sparas i mindre bilköer,
25 000 jobb skapas och att drygt 17 miljarder euro skulle kunna sparas om
offentliga data publiceras som öppna data inom EU-området. Det är inte
försvarbart att vi fortsätter med detta slöseri som både leder till minskad

https://www.regeringen.se/


konkurrenskraft och ineffektivt nyttjade av statens resurser.

Flera mätningar pekar på att Sverige har halkat efter vad gäller
tillgängliggörandet och vidareutnyttjandet av öppna data. Inom EU betraktas
vi inte längre som en av de ledande länderna inom öppna data och
Riksrevisionen pekar på att det finns en hittills outnyttjad
samhällsekonomisk potential i öppna data. Så kan vi inte ha det längre.
Sverige ska vara ledande i digitaliseringsfrågor eftersom det har en direkt
inverkan på jobben och ekonomin i vårt land.

Därför kartlägger och snabbar regeringen nu på arbetet med öppna data,
grunddata och datadriven innovation som ett led i processen att öka takten i
digitaliseringen av den offentliga sektorn. Men offentlig sektor kan inte göra
detta helt på egen hand. Genom öppen och datadriven innovation kan allt
fler bidra till morgondagens digitala välfärdssamhälle. Ökat
vidareutnyttjande av öppna data bidrar till ökad tillväxt, delaktighet och
effektivitet. Genom ett antal insatser förbättrar vi nu möjligheterna att
förädla den samhällsgemensamma resurs som offentliga data utgör.

1. Öka tillgängliggörandet av öppna data. I dagsläget finns stora
mängder data som kan tillgängliggöras och matchas med rätt användare.
För att snabba på tillgängliggörandet får Statskontoret i uppdrag att
kartlägga hinder för vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget
kompletterar det uppdrag som Riksarkivet har fått att främja statliga
myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.
Genom dessa uppdrag sänker vi trösklarna för myndigheter att publicera
och för enskilda att hitta öppna data. Till exempel visar kartläggningar
som Lantmäteriet gjort att det inom skogsnäringen skulle kunna skapas
nya jobb och att jordbruket skulle kunna spara väsentliga mängder fosfor
och om alla aktörer haft samma kartunderlag.

2. Öka vidareutnyttjande av öppna data. Nyttan med öppna data uppstår
först när någon kan och vill använda den. Tillväxtverket får därför i
uppdrag att främja öppen och datadriven innovation, vilket i sin tur ska
öka vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget innefattar bland annat
att utveckla en plattform för utmaningsdriven innovation som offentliga
aktörer kan använda sig av för att lösa problem utan att specificera hur
problemet ska lösas. Det offentliga sitter inte alltid på de bästa idéerna
om hur en utmaning ska lösas och behöver därför ta hjälp av akademi
och näringsliv.

3. Gör grunddata till basen i den datadrivna förvaltningen. Det finns
stora effektivitetsvinster med att ha en nationell digital infrastruktur. En
sådan underlättar för myndigheter, kommuner och landsting att fokusera



på sin kärnverksamhet. I budgetpropositionen för 2017 beslutade
regeringen att vissa nationella digitala tjänster och utbyte av grunddata
mellan statliga myndigheter ska finansieras centralt. Regeringen har nu
gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att den 31 maj lämna förslag till
en finansieringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata
mellan myndigheter och kommuner och landsting.
Folkbokföringsuppgifter är ett exempel på grunddata som nu kan delas
fritt mellan myndigheter, vilket kan förmodas minska kostnaderna för
fakturering och dubbellagring.

4. Främja datadriven innovation. Regeringen måste kunna säkerställa att
myndigheterna har de digitala förmågor som krävs för att driva
utvecklingen med digitaliseringen av verksamheten framåt. För att kunna
uppnå detta är vi såklart beredda att bil granskade. Regeringen ger
därför OECD i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag på
hur Sverige kan öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor.

Med dessa steg sänker vi trösklarna för de som vill publicera öppna data
samtidigt som vi gör det enklare för de som vill vidareutnyttja densamma.
Det är viktiga satsningar för att snabba på digitaliseringen av det offentliga
Sverige och öka vår innovationsförmåga. Allt eftersom den offentliga
verksamheten blir en integrerad del av det datadrivna samhället bör vi
gemensamt bygga en kultur där privata och offentliga sektor samverkar kring
produktion och användning av data. Det handlar om att tillsammans skapa
samhällsnytta.

Svenska företag har utmärkta möjligheter att skapa innovativa tjänster i det
framväxande datadrivna samhället. Här kan framtida exportframgångar
gömma sig. Där det finns samhällsnytta att hämta ska det offentliga finnas
med som en aktiv samverkanspartner och testbädd. Det är dags att
myndigheterna trycker på gaspedalen och öppnar upp för mer öppen och
datadriven innovation i samverkan med akademi och näringsliv. Ett smartare
Sverige byggs inte av sig självt utan av vilja och samverkan. Det var ett
recept som byggde Sverige starkt under 1900-talet. Nu uppdaterar vi
framgångsreceptet, anpassat för den digitala epok vi lever i, och bygger
Sverige ännu starkare.



Debattartikel från Finansdepartementet

En lösning på global utmaning
Publicerad 13 februari 2017 Uppdaterad 13 februari 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, Dagens
industri, 13 februari 2017.
Mexiko och Centralamerika drabbas varje år av naturkatastrofer –
översvämningar, jordbävningar, torka och tropiska stormar. Utsatta områden
behöver lösningar för att bättre kunna hantera akuta situationer. Men det
handlar också om förebyggande lösningar för att göra system och
infrastruktur motståndskraftigare mot klimatförändringarna. Den här veckan
leder jag en delegation dit med svenska företag som kan leverera varor och
tjänster som svarar mot växande behov i regionen.

Vi befinner oss mitt i den moderna tidens största flyktingströmmar, kriser,
naturkatastrofer och klimateffekter. I detta kan Sverige göra skillnad.
Svenska företags kompetens efterfrågas i ökande grad både av FN och
enskilda länder.

Det gäller inte minst varor och tjänster som står för hållbarhet, kvalitet,
innovation, gynnsamma livscykelkostnader och systemintegration. På den
humanitära sidan kan de exempelvis bidra till att bättre hjälpa människor på
flykt och i nöd, och till nödvändig hushållning med knappa resurser.

Sveriges exportstrategi är en angelägenhet för hela regeringen. Att leda
företagsdelegationer är en prioriterad uppgift. I oktober 2015 ledde jag
Sveriges första företagsdelegation någonsin till ett flyktingläger – al Azraq i
Jordanien. Den följdes upp av en andra fältinsats i Östafrika. Mina kolleger
har lett delegationer som har gått till olika upphandlingsnav i FN-systemet,
bland annat Genève och Köpenhamn, liksom till klimatutsatta länder i Asien:
Filippinerna, Thailand och Vietnam.

De här främjandeinsatserna är fortfarande i en utvecklingsfas. Men
utvärderingarna hittills visar att de har genererat många affärsuppslag. Ofta
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handlar det om företag som står för en kombination av innovation och en
brinnande vilja att bidra med lösningar för att möta de globala utmaningarna.
En ovanligt hög andel var små och medelstora företag.

Kopplingen till svensk innovationskraft behöver ytterligare stärkas. Därför är
det glädjande att en grupp bestående av forskningsinstitutet RISE, svenska
företag, enskilda organisationer samt myndigheter nu som ett pilotprojekt ska
ta fram en innovationsplattform för fältlösningar till kris- och
katastrofhantering på området vatten–sanitet–hygien.

Förutom min självklara vilja att stödja svenska exportföretag, har jag som
civilminister ett särskilt intresse för den här typen av insatser. I regeringen
samordnar jag tillsammans med Isabella Lövin Sveriges genomförande av
Agenda 2030 och arbetet för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Självklart
finns det en tydlig koppling mellan vad vi gör här på hemmaplan och hur vi
agerar internationellt och multilateralt.

Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna
pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna
kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser och
innovationskraft mobiliseras.

Det sker bäst genom att tillåta företagen att styra mot innovation och
hållbarhet i deras normala kärnverksamhet – alltså affärer och investeringar.
Här kommer ett annat av mina ansvarsområden in, nämligen offentliga
upphandlingar.

I Sverige sker en stark utveckling mot hållbar upphandling och
innovationsupphandling. Våra erfarenheter här hemma borde kunna ge
avtryck på det multilaterala och globala planet. Rätt använd kan hållbar
upphandling vara ett kraftfullt instrument för att genom FN-systemet och
utvecklingsbankerna styra mot bättre hållbarhet och måluppfyllelse i Agenda
2030.

Dessa frågor ser jag fram emot att diskutera med motparter i de länder jag
ska besöka – Mexiko och Guatemala – och med regionala företrädare och
representanter för FN och utvecklingsbanker som vi ska träffa. Våra svenska
företags bidrag till att lösa globala utmaningar är en självklar del av detta.



Debattartikel från Finansdepartementet

”Digitaliseringen av offentlig sektor
ska nu snabbas på”
Publicerad 02 december 2016 Uppdaterad 02 december 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, DN
Debatt, 2 december 2016.
I offentlig sektor läggs upp emot 45 miljarder kronor på it varje år. Samtidigt
visar granskning efter granskning att vi borde få ut mer av dessa
investeringar. Detta bekräftas i Riksrevisionens senaste rapport om digital
förvaltning i Sverige. Det finns miljarder att spara genom ökad
effektivisering. Det är resurser som behövs till välfärdens verksamheter.

Sverige har en väl fungerande offentlig sektor som de flesta av oss har ett
stort förtroende för – med all rätt. Sverige har väl fungerande myndigheter,
kommuner och landsting. Även i digitaliseringen var vi tidigt ute, med
världsunika databaser och säkra IT-system. Många myndigheter har i dag en
imponerande mängd e-tjänster. Men vi har halkat efter kraftigt de senaste tio
åren.

Sverige är enligt EU:s nyligen publicerade jämförande studie av digital
förvaltning sämst i Norden på områden där vi är vana att vara i världsklass;
när det gäller användarvänlighet, hur transparenta vi är och hur säkra e-
tjänster vi har. En annan undersökning visar att bara 2 av 10 medborgare är
nöjda med hur kommunerna lever upp till förväntningarna på digital service.
Detta kostar både i form av frustration för medborgaren och onödiga
skattepengar. Skillnaderna är dessutom stora beroende på var du bor i landet
och vilken myndighet du möter. Vänder vi inte den här utvecklingen riskerar
vi att inom en nära framtid stå inför en förtroendekris. Vi behöver säkra
likvärdig service för alla medborgare i vårt land, oavsett om du bor i storstad
eller på landsbygd.

Därför genomförs nu på kort tid en rad reformer för att öka takten i
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digitaliseringen av offentlig sektor. För första gången i svensk politik
kommer vi att driva igenom ett digitaliseringspaket för alla Sveriges
myndigheter och i samarbete med kommuner och landsting. Målsättningen är
tydlig: Sverige ska återta sin position som världsledande inom digitalisering.

En nationell digital infrastruktur. Vi har i dagsläget en otillräcklig
nationell samordning av den digitala infrastrukturen för offentlig sektor.
Skattebetalarna betalar i dag för liknande it-lösningar i 347 myndigheter, 290
kommuner och 20 landsting. Det är inte ändamålsenligt att betala flera
gånger för information som ägs av en annan del av förvaltningen,
myndigheterna måste tala med en röst gentemot medborgare och företag. Vi
ska inte ha ett system där det som en gång finansierats av skattemedel inte
återanvänds. Från och med 2017 finansieras därför prioriterade nationella
digitala tjänster och grunddata centralt. Ambitionen är att den digitala
tjänsten "Mina meddelanden" ska införas i alla myndigheter samt att
kommuner och landsting ska ges möjlighet att ansluta sig. Målet är att
myndighetsbrev per post därmed ska fasas ut. Det gör att medborgaren
enklare kan hantera sin myndighetspost på ett ställe. Nästa steg är att se över
hur fler nationella digitala tjänster kan utvecklas för hela den offentliga
sektorn. Vi ser också att uppgifter endast ska behöva lämnas en gång. Har
man som företagare en gång lämnat in en uppgift till exempelvis Skatteverket
så ska Bolagsverket kunna hämta uppgifterna därifrån. Det ska vara enkelt
att ha kontakt med det offentliga Sverige, och så långt det är möjligt, ska
man som medborgare och företag inte behöva lämna samma uppgift flera
gånger.

Ökad digital mognad. Vi köper it i staten för 15 miljarder varje år samtidigt
som vi ser att it-projekten i staten drar över budget med flera hundra
miljoner varje år och att det då och då sker större misslyckanden. Alla delar
av det offentliga Sverige behöver öka sin digitala mognad. Mellan 1-2
miljarder läggs uppskattningsvis i onödan på it-drift. Pengar som istället
behövs i välfärdens verksamheter. Det behövs en ökad digital kompetens på
alla nivåer i offentlig sektor genom ökad samordning och höjd
beställarkompetens. Vi kommer därför se över behovet av en central
funktion som ska vara till stöd för alla myndigheter. Regeringen har för
första gången gett Ekonomistyrningsverket i uppgift att kartlägga och
jämföra it-kostnader mellan olika myndigheter i syfte att få en bild över de
samlade utgifter som finns inom it. Nästa steg är att se över hur vi kan
samordna it-driften i staten.

Digital innovationsförmåga. I ett informationssamhälle är data själva
kärnan i ekonomin och Sveriges offentliga sektor har en närmast unik mängd



data. Våra myndigheter var tidigt ute med att skapa statistik och register, allt
från folkbokföring, fastighetsregister till vägtrafikregister. Trots att vi är ett
av världens mest transparenta och öppna länder är data en underutnyttjad
tillgång. Det är i dag inte tillräckligt enkelt för företag eller andra
organisationer att hitta eller använda offentlig data. Öppen data handlar i
grunden om att ge andra aktörer möjligheten att komma med lösningar på
våra gemensamma problem. Staten har ett ansvar att tillgängliggöra öppen
data och ge medborgarna rätt förutsättningar att kunna använda sig av den.
Regeringen har därför gett Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att öka
tillgängligheten av öppen data väsentligt i hela myndighetssverige.

Röja juridiska hinder för ökad digitalisering. Lagstiftningen behöver
uppdateras så att den ger ett tillräckligt stöd för digital utveckling och
samverkan inom offentlig sektor. Lagar och förordningar är grunden till ett
rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba
utveckling som vi nu ser inom digital förvaltning. Många myndigheter,
kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder. Därför
har regeringen i veckan tillsatt en utredning som ska kartlägga och föreslå
ändringar i den lagstiftning som i onödan försvårar för digitalisering av
offentlig sektor.

En myndighet med samlat ansvar. Den svenska förvaltningsmodellen med
fristående myndigheter har tjänat oss väl. Men nu måste vi sätta individen i
centrum istället för organisationen. För att till exempel eleven, föräldern eller
patienten ska känna sig trygg och få den service som den är berättigad till,
var i landet man än bor, behöver det offentliga Sverige samverka i större
utsträckning. För att driva på den digitala utvecklingen behövs ett samlat
ansvar på en myndighet som håller ihop landet. Därför har regeringen
beslutat utreda möjligheterna att samla ansvaret för digitaliseringsfrågorna i
en myndighet. Något som redan finns i till exempel Danmark, Norge och
Finland.

Flera miljarder kan frigöras i offentlig förvaltning genom att vi nu växlar
upp arbetet med digitaliseringen av svensk förvaltning. En rättssäker och
effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl fungerande förvaltning är
grundläggande för ett samhälle som håller samman. Ett samhälle där vi kan
hindra överutnyttjande av välfärdssystemen samtidigt som vi förbättrar den
offentliga servicen för företag och privatpersoner. Nu tar vi ett samlat grepp
och genomför de förändringar som behövs för att Sverige ska påbörja resan
mot en modern offentlig förvaltning i världsklass.



Debattartikel från Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

Marknaden får inte styra skolan
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström och civilminister
Ardalan Shekarabi, SvD, 6 november 2016. VINSTER I
VÄLFÄRDEN Utvecklingen i skolan sedan 1990-talet är
vår tids stora politiska misslyckande. Nu behöver vi
stabila överenskommelser där kunskap står i centrum -
inte vinstjakt.
Det svenska skolsystemet är världsunikt i hur det bygger på
marknadsmekanismer. Inget annat land i världen kombinerar fritt skolval,
avreglerad etableringsrätt för fristående skolor, offentligt finansierad
skolpeng och vinstintresse. När reformerna bakom detta avreglerade
skolsystem röstades igenom på 1990-talet var tanken att det skulle höja
resultaten, stärka likvärdigheten och skapa en mångfald av pedagogiska
alternativ anpassade efter elevernas olika behov.

Med facit i hand är det tydligt att så inte blev fallet. I en Harvardstudie från
2012, där man jämförde kunskapsutvecklingen i 49 olika länder mellan 1995
och 2009, hade Sverige sämst utveckling av alla. Det är vår tids stora
politiska misslyckande. Många olika faktorer har sammantaget bidragit till
denna utveckling och alla måste nu vara öppna för att ompröva så vi kan
bygga ett starkare skolsystem. Då måste också marknadsmodellerna
ifrågasättas.

I den här artikeln vill vi, från regeringens håll, redogöra för några viktiga
utgångspunkter inför de kommande diskussionerna, med partier på båda
sidorna blockgränsen.

Valfrihet och fristående skolor är här för att stanna, men likvärdigheten
mellan skolor måste säkerställas. Många fristående skolor gör ett bra jobb
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och bidrar till den pedagogiska utvecklingen. Men det finns ett antal
systemfel som måste åtgärdas. I dag sorteras barn mellan olika skolor i
alldeles för hög utsträckning utifrån bakgrund och föräldrars utbildningsnivå.
Bostadssegregationen förstärks i skolsegregation. Skolor med tuffare
förutsättningar har ofta har svårare att rekrytera erfarna lärare, och de skilda
förutsättningarna leder till att barn i olika skolor möts av skilda krav och
förväntningar från skolpersonalen. En avgörande framtidsfråga för den
svenska skolan är att segregationen minskar. Vi vill behålla möjligheten att
välja skola, men skolvalet behöver kombineras med starka system för att
skapa likvärdighet och bryta segregation mellan skolor. Urvalssystemen ska
kunna utformas så att de skapar bättre förutsättningar för blandade klasser
med elever från olika bakgrunder än vad de gör i dag. Vi behöver hitta sätt
att öka drivkraften för skolor att arbeta med elever med olika bakgrund och
förutsättningar, där en tänkbar väg framåt är en mer kompensatorisk
finansiering.

Ett skolsystem byggt på tillit och kvalitet.

Vinsten som drivkraft för att bedriva skolverksamhet är problematisk av
flera skäl. Pedagogiska vägval ska styras av vad som ger bästa möjliga skola.
Höga betyg ska ges för att eleverna uppnår dem, inte för att det ger en bra
bild av skolan. Ett oreglerat vinstintresse i kombination med skolpeng skapar
en drivkraft att sänka kostnaderna på bekostnad av kvaliteten. Om en skola
exempelvis lyckas attrahera ett mer resursstarkt urval av elever så kan goda
resultat erhållas trots att man minskar lärartätheten, håller låga lärarlöner
eller har hög andel obehöriga lärare.

Detta gör sammantaget att den som värnar kunskap och kvalitet men inte vill
ifrågasätta fristående skolors möjlighet att ta ut vinster riskerar behöva ägna
sig åt snåriga detaljregleringar. Sådana regleringar står i bjärt kontrast till vad
som var syftet med friskolereformen från början: pedagogisk mångfald och
nära anpassning till elevernas behov. Bara i Sverige har vi sett en kraftigt
ökande byråkrati kring skolan under 2000-talet. Svensk skola ska drivas med
kunskap som ledstjärna. I valet mellan att släppa fram alla huvudmän och
sedan detaljreglera dem, eller att ha god kontroll på vilka som får driva skola
och bara släppa fram kvalitetsmotiverade huvudmän, väljer vi det senare.

Resursutnyttjandet i skolsystemet ska öka och marknadens logik ska inte
styra. I nuvarande system finns det ingen aktör som har förutsättningar att ha
det samlade planeringsansvaret för skolverksamheten inom ett geografiskt
område.



I stora delar av landet kan eleverna långt ifrån välja mellan alla
gymnasieprogram. I andra fall konkurrerar flera kommunala och fristående
skolor om ett alltför litet elevunderlag med halvtomma klasser. Marknaden
har inte lett till ett bra utbud av alla gymnasieprogram i alla delar av landet,
däremot till ett överutbud av breda populära program i starka
marknadslägen. Det är ett dåligt resursutnyttjande som leder till allvarliga
brister på yrkesutbildad arbetskraft i stora delar av landet.

Det är tydligt att de reformer av skolan som genomfördes på 1990-talet inte
fick önskade konsekvenser. Vi vill hitta långsiktigt stabila överenskommelser
på skolområdet där kunskap, likvärdighet och bildning står i centrum - inte
skolföretagens vinstjakt. Efter att Välfärdsutredningen presenteras i morgon
kommer regeringen att samtala med de borgerliga partierna kring de förslag
om vinstbegränsning som utredningen lägger fram. Skolan är alldeles för
viktig för att användas som ett slagträ i den politiska debatten.

Gustav Fridolin
utbildningsminister

Anna Ekström
gymnasie- och kunskapslyftsminister

Ardalan Shekarabi
civilminister



Debattartikel från Finansdepartementet

Inkomst till eget bolag ska minska
statsrådspensionen
Publicerad 26 augusti 2016 Uppdaterad 26 augusti 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, DN
Debatt, 26 augusti 2016
Hemma hos den mångårige statsministern Tage Erlander fanns vid hans
bortgång ett antal pennor märkta "Tillhör Statsverket". Aina Erlander, hans
fru, lämnade sedan tillbaka pennorna med motiveringen "att det var statens
egendom".

Lika mycket som det är en vacker historia så finns det lärdomar att dra. De
krav vi ställer på andra ska vi också ställa på oss själva. I en polariserad
värld där auktoriteter utmanas och där myter blixtsnabbt kan spridas är
behovet av öppenhet och tillit till myndigheter, statsförvaltning och politiker
större än någonsin. Det förutsätter regelverk och villkor med hög folklig
förankring.

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En
rättssäker, transparent och effektiv förvaltning stärker demokratin. Dess
legitimitet bygger på folkligt förtroende för regelverken och dess företrädare.

För regeringen är det viktigt att slå vakt om världens mest öppna
statsförvaltning och värna det förtroende som medborgarna historiskt har
visat samhällets institutioner. I detta arbete är en central pusselbit i
regeringens tillitsreform att stärka en god förvaltningskultur och se över
frågor om villkor och ersättningar till myndighetschefer och politiker. Villkor
och ersättningar som av svenska folket upplevs som oskäliga riskerar att få
negativa konsekvenser för förtroendet till myndighetschefer och politiker.

De flesta medborgare kommer så gott som dagligen i kontakt med någon del
av offentlig sektor. Kommunala och statliga myndigheter fattar dagligen
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tusentals beslut som påverkar människors vardag i frågor såsom hur och var
du får bygga, ditt barns rätt till särskilt stöd i skolan eller en nära släktings
rätt till ersättning pga. sjukdom. Ett ambitiöst välfärdssamhälle vilar på
tilliten till och förtroendet för de beslut som fattas.

Det är därför avgörande för dess legitimitet att offentlig verksamhet är öppen
samt att den bedrivs sakligt och opartiskt och att medborgarnas pengar
används så effektivt som möjligt.

I ett internationellt perspektiv har vi svenskar ett högt förtroende för
offentlig verksamhet. Allmänhetens förtroende är naturligtvis olika starkt för
olika myndigheter och institutioner men på ett generellt plan kan vi vara
stolta över svensk förvaltning.

Sverige är ett land som kommer väl ut i internationella jämförelser på vitt
skilda områden. Det kan handla om klimatomställning, jämställdhet eller
innovationskraft. Forskning av bl.a. Bo Rothstein visar att en avgörande
förklaring till framgång på många av dessa områden är en väl fungerande
förvaltning. Den senaste Långtidsutredningen diskuterade i sitt
huvudbetänkande dessa tankegångar. Utredningen menar att det sannolikt
finns ett självförstärkande samband; väl fungerande institutioner bygger upp
en tillit som in sin tur får institutionerna att fungera bättre.

Det handlar inte bara om en fungerande rättsordning utan också om
grundläggande principer för hur verksamheten bedrivs. Mest betydelsefullt
är det i den del av förvaltningen som är närmast medborgarna. Det är polisen
i ditt närområde, läraren i barnens skola, föreståndaren på svärmors
äldreboende och andra vi kommer i kontakt med i vardagen som bär tilliten.

Medborgarna ska kunna lita på regelverken och dess efterlevnad men också
att myndighetsföreträdare agerar som föredömen. Därför är det oroande när
det på senare tid kommit signaler om att tillståndet i alla delar av den
svenska förvaltningen inte stämmer överens med vår gemensamma förväntan
om en förvaltning i yttersta världsklass. Uppmärksammade händelser i
Förvaltnings- och Myndighetssverige under senare tid har utmanat
förtroendet och tilliten till avgörande institutioner.

Även när förtroendet för professionen och den enskilde statstjänstemannens
integritet utmanas genom detaljstyrning och negativa följder av styrmodeller
som betecknas "New public management" äventyras tilliten till institutioner.
Att kunna lita på varandra och inte i detalj övervaka eller styra är långsiktigt
avgörande för en effektiv förvaltning.



Vårt land bygger på tillit. Att kunna lämna dörren olåst och att vara säker på
att vi alla är lika inför lagen bygger på samma principer. Om vår förmåga att
se oss själva i andra, om samarbete mellan människor snarare än konkurrens.

Samhällen hålls samman av dess institutioner och förtroendet för dess
företrädare. Därför måste politiken sätta märket eftersom det i nästa steg
kommer att färga av sig på övriga samhälleliga institutioner. Här har
regeringen ett centralt uppdrag och jag som civilminister och ansvarig för
svensk förvaltning ett specifikt ansvar.

På regeringens uppdrag arbetar därför Värdegrundsdelegationen för att
utbilda och informera om det speciella med tjänstemannarollen: opartiskhet,
saklighet och oväld. Viktiga initiativ och regelverksförändringar för att stärka
förtroendet för våra gemensamma institutioner.

Efter en omfattande debatt om vad vissa beskrivit som strömhopp från
politiska nyckelpositioner till verksamheter som är beroende av politiska
beslut och finansiering så har en utredning tillsatts gällande karantänsregler
för ministrar och statssekreterare. I våras beslutade regeringen också om ett
nytt och mer restriktivt regelverk för avgångsförmåner avseende
myndighetschefer.

Regeringen kommer nu även att se över statsrådspensionerna.
(riksdagsledamöters förmåner och pensioner har setts över och nya regler
trädde i kraft från 2014). Statsrådspension utgår enligt dagens regelverk till
tidigare statsråd som har hunnit fylla 50 år vid sin avgång och som suttit som
statsråd i minst 6 år. Statsrådspension utbetalas inte efter den dag ett f.d.
statsråd har hunnit fylla 65 år. Det är idag teoretiskt möjligt för ett f.d.
statsråd att erhålla statsrådspension men samtidigt placera övriga inkomster i
ett bolag för att dessa inte ska påverka pensionen. Det är varken förenligt
med svenska folkets förväntningar eller regelverkets intentioner. Därför
kommer regeringen nu att förändra regelverket för statsrådspensionerna. Den
avgångsersättning som statsråd kan erhålla första året efter att ha lämnat sin
tjänst ansvarar en nämnd under riksdagen för.

På område efter område måste regler och villkor anpassas utefter den tid vi
lever i. Vi kan inte förvänta oss en bred uppslutning kring jämlikhet och tillit
om medborgarna upplever villkor och ersättningar som otidsenliga eller
orättvisa. Ett regelverk som är enkelt att förklara och som är rättssäkert och
transparent minskar risken för politikerförakt och mytbildning.
Medborgarnas förtroende förtjänar vi genom en god förvaltningskultur,
öppenhet och regelverk som är rättvisa och transparenta.



Tilliten är en svensk paradgren och en förutsättning för den svenska
modellens starka ställning.



Debattartikel från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Nu höjer vi ambitionsnivån för
offentlig upphandling
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan
Shekarabi, debattartikel, DN Debatt, 19 maj 2016
Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600
miljarder kronor. Den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent
av BNP och sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla
varor och tjänster som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som
finansieras med allmänna medel motsvarar i dag cirka 33 procent av de
offentliga utgifterna.

Självklart ska dessa medel användas på bästa sätt. Svensk innovationskraft
ska användas för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra
till social hållbarhet. Genom att använda offentlig upphandling strategiskt
brukar vi gemensamma resurser effektivt och ändamålsenligt.

Många kloka kommunpolitiker använder redan idag upphandlingar för att
utveckla sin kommun eller sitt landsting i önskad riktning: närproducerad mat
i skolan, krav på att ge arbetslösa praktik eller anställning vid exempelvis
byggen eller att leverantören lever upp till krav på sjysta villkor.

Regeringen genomför för närvarande det hittills största lagstiftningsarbetet
under denna mandatperiod. Tre direktiv ska bli till nya upphandlingslagar.
Detta kommer att underlätta för ännu fler att använda offentlig upphandling
som ett strategiskt verktyg.

Flera av de nya reglerna som regeringen nu föreslår syftar till att förenkla
och effektivisera upphandlingsförfarandet eller att göra det mer flexibelt. I
den nya lagen om offentlig upphandling föreslås bland annat bestämmelser
som innebär ökade möjligheter för upphandlande myndigheter att förhandla
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om anbuden i en upphandling eller använda så kallad konkurrenspräglad
dialog. Vidare införs inrättandet av innovationspartnerskap som syftar till att
skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst
eller byggentreprenad. Idag slösar vi bort företagens innovationskraft genom
att allt för ofta låsa dem vid specificerade produktbeställningar. Vårt land har
en stolt historia där det offentliga och privata har gått samman och skapat
exportsuccéer. Genom att upphandla utifrån funktion får vi fram nya
kreativa lösningar. Sverige ska släppa lös innovationskraften – inte hämma
den. Det gynnar företagen, exporten och skapar nya jobb så att fler kan ställa
klockan på morgonen.

Länge har det kommit larmrapporter om att det offentliga genom
upphandlingar varit med och bidragit till lönedumpning på svensk
arbetsmarknad. Detta är helt oacceptabelt. Det är hög tid att sätta stopp för
möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga
arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att aktivt
arbeta för ett Sverige där marknaden befrias från social dumpning samtidigt
som vi tillförsäkrar att produktionen sker under drägliga förhållanden och
med respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter.

Ambitionsnivån från vår sida kommer aldrig vara lägre än att svenska löner
och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är så vi bygger vårt
land starkare och utvecklar den svenska modellen. Tyvärr ser verkligheten
inte ut på det här sättet idag. Det finns idag yrkesgrupper som inte kan leva
på sin lön och där det offentliga har en stor del av ansvaret.

När färdtjänst upphandlades i Stockholm hade lönerna dumpats till 27 kronor
i timmen som lägst, visade Sveriges radios granskning av taximarknaden
förra året. När Skatteverket kontrollerade städbranschen låg de lägsta
lönerna på 11 kronor i timmen. Offentlig sektor använder i dag gemensamma
medel till att driva tillbaka yrkesgrupper och arbetstagare till lönenivåer som
ingen kan leva på. Konsekvensen är att samhällsklyftan kommer att vidgas
och den sociala utsattheten öka. Det är en lika omodern lösning som den är
farlig för sammanhållningen i vårt land.

Den förra regeringen ignorerade i åtta års tid rapporter om att det offentliga,
inom ramen för upphandlingar, bidragit till social dumpning. Det är något
den här regeringen aldrig tänker acceptera. Det är dags att en gång för alla
sätta stopp för fortsatt lönedumpning på arbetsmarknaden.

Parallellt med arbetet för att få fram en ny upphandlingslagstiftning har
regeringen arbetat med att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal



kan föras in som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande
upphandlingslagarna. I visionen om ett modernt samhällsbygge måste de som
ska bygga samhället rimligen också arbeta under moderna villkor. Därför
måste det bli ett slut på dumpning av löner och villkor på den svenska
arbetsmarknaden.

Idag lämnar vi över våra slutliga förslag till Lagrådet. I Sverige ska
arbetstagare jobba under sjysta villkor. Därför föreslår nu regeringen att
upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar 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.

Förslagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Lönedumping hör inte hemma i Sverige. Därför höjer vi nu ambitionsnivån
för den offentliga upphandlingen. Regeringens politik bygger på ordning och
reda. Rätt och plikt. Vi tolererar inte att våra gemensamma resurser går till
något som de inte är avsedda för. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och
rättvist arbetsliv. Så utvecklar vi nu den svenska modellen.



Debattartikel från Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

Freda svenska skolan från
vinstintressen
Publicerad 10 maj 2016 Uppdaterad 11 maj 2016

Debattartikel av civilminister Ardalan Shekarabi och
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, i
Expressen, den 10 maj 2016.
När Chile nyligen beslutade om att stoppa vinstdrivande bolag inom det
chilenska skolsystemet blev Sverige unikt bland jämförbara länder. Sverige
är det enda landet där aktiebolag kan bedriva offentligfinansierad
skolverksamhet med fri vinstutdelning. Så kan det inte längre fortsätta.

Ett skolsystem öppet och fritt för alla är en grundbult i den svenska
välfärdspolitiken och har också varit avgörande i moderniseringen av
Sverige.

Det finns goda skäl att vara stolta över svensk skola och känna tillit till de
lärare och den skolpersonal som dagligen gör sitt yttersta för att varje elev
ska få med sig de kunskaper som de så väl behöver.

Men svensk skola brottas också med stora problem. De internationellt
jämförbara Pisa-mätningarna visar att svenska elever tappar i resultat. Runt
14 procent av niondeklassarna blir inte behöriga till gymnasieskolans
nationella program. Var femte elev fullföljer inte gymnasiet. Samtidigt finns
indikationer på att konkurrensen mellan skolor kan skapa betygsinflation.

Det finns alltså fog för oro och frågor. Hur ska skolan fungera och styras
bättre? Används våra skattepengar på rätt sätt i skolan? Avspeglar betygen
verkligen elevernas kunskaper?

Regeringen gör analysen att risken med de kommersiella aktörerna inom
skolan är att de sätter vinst före kvalitet. Den fria etableringsrätten gör att
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kommunerna, som har det övergripande ansvaret för att samtliga elever
erbjuds undervisning på grundskole- och gymnasienivå, inte kan reglera
antalet skolor geografiskt eller styra utbildningsinnehållet. Att Sverige
dessutom helt saknar reglering av vinstutdelning från de bolag som bedriver
skolverksamhet innebär att skattepengar avsedda till utbildning i dag går till
friskoleföretagens ägare.

Styrkedjorna i det svenska skolsystemet är många gånger bristfälliga.
Resurserna styrs inte dit de bäst behövs. Det är en av de punkter som OECD
slår ner på vid utvärderingen av svensk skola. Programutbudet och
undervisningsinnehållet får inte styras av vinstintresset.

Betygsinflation, skolkonkurser och felaktig optimering av
programinriktningar orsakas av svag reglering av friskolemarknaden och
symptom på en marknadisering av skolsystemet.

Vi kan inte låta detta pågå. Vi måste säkerställa att alla skolor verkar för att
eleverna ska nå sina kunskapsmål och utvecklas som individer. Styrningen
av både offentliga, ideella och kommersiella aktörer måste vara konsekvent
och inte skapa incitament som styr bort resurser från det övergripande målet
om en god utbildning. Vi behöver så långt det är politiskt möjligt freda den
svenska skolan ifrån vinstintressen som inte bidrar till målet om en likvärdig
och god utbildning.

I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att stoppa vinstjakten i
välfärden. En utredning under ledning av Ilmar Reepalu tittar nu på vilka
möjligheter som finns.

Vi kan konstatera att skolan står inför stora utmaningar för att vända
kunskapsresultaten. En av de utmaningarna är att stoppa
kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen kunskapsskola med
tydligare styrning.



Debattartikel från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Människor, orter och hela bygder
ska inte känna sig övergivna
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan
Shekarabi, debattartikel, DN Debatt, den 3 mars 2016
Vårt samhälle befinner sig i ständig förändring. Från jordbruks- till
industrisamhälle, från en renodlad industrination till att dessutom ha en allt
mer utvecklad tjänste- och servicesektor. Jobb som tidigare sågs som trygga
har bortrationaliserats eller flyttat utomlands i takt med att förutsättningarna
för produktionen har ändrats. I förändringen finns nya jobb och nya
möjligheter. Sverige har utvecklats som industrination och idag exporterar
svenska företag produkter av världsledande kvalitet över hela världen.
Svensk konkurrenskraft bygger på att vi ständigt utvecklas. Men
förändringen utmanar också vår bild av vad Sverige är och den trygghet vi
känner i det bekanta och välkända.

Vårt lands styrka ligger i att hantera strukturförändringar på ett klokt sätt; att
bejaka förändring och utveckling men också måna om att alla har
möjligheten att följa med på förändringsresan. Det handlar om
omställningstrygghet i arbetslöshetsförsäkringen, om allas möjligheter till
utbildning och vidareutbildning, om att digitaliseringens möjligheter finns för
alla. Om att hålla ihop Sverige.

För närvarande upplever många människor runt om i vårt land
urbaniseringens starka kraft, då många verksamheter som varit självklara
försvinner från orten. För inte allt för många år sedan jagade folk fogden från
bygden, nu slåss man istället för att få behålla sitt skattekontor. Det här tär
på tilliten. Tillit och sammanhållning är det som har byggt det här landet
starkt. Låt oss därför bygga vidare med historiskt prövade byggstenar – inte
riva ner dem.
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I en del förorter runt våra städer finns liknande upplevelser av bristande
service; både kommersiell och samhällelig.

Vi har nått en punkt då vi behöver stanna upp och fundera över hur vi håller
ihop Sverige. Vi behöver se farorna i att människor och landsändar känner
sig övergivna av centralmakten. Vi behöver hitta en balanspunkt mellan
närvaro i landet och effektivitet i våra myndigheter.

I frågan om statlig service och statlig närvaro i landet har det rått stiltje i åtta
långa år, mellan 2006 och 2014. I mars 2014, i den förvaltningspolitiska
skrivelsen till riksdagen, förklarade den dåvarande regeringen att
"utvecklingen av myndigheternas lokala service i huvudsak är positiv." Vi
delar inte den bilden.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur myndigheter
resonerat vid beslut om lokal och regional lokalisering. De ska också föreslå
vägledande utgångspunkter för myndigheternas fortsatta arbete med
lokalisering. Vi ser fram emot den presentationen senare i vår. Det är inte
ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin organisation utan
hänsyn till om andra myndigheter på samma ort också drar ner sin lokala
närvaro. Myndigheterna är fristående, men staten som helhet måste ta ett
större ansvar för att koordinera sin verksamhet. Om Statskontorets rapport
visar på brister, kommer regeringens styrning på den här punkten att
förtydligas.

Vi ska också våga tänka annorlunda. Centralisering behöver inte alltid
betyda centralisering till huvudstaden. Idag har Statens Servicecenter (SSC)
hand om allt fler myndigheters löne- och ekonomiadministration.
Verksamheten finns i huvudsak i Gävle och Östersund. SSC har fått i
uppdrag av regeringen att se om det finns fler myndighetsfunktioner som
lämpar sig för den typen av effektivisering och samarbete.

Vi vill att alla medborgare ska ha tillit till statens olika verksamheter, då kan
inte våra myndigheter vara anonyma eller osynliga. Relationen mellan
myndigheter och medborgare kan inte enbart vila på digitala lösningar och
enstaka brev. Många myndigheters legitimitet undermineras om de inte har
kunskap om den lokala arbetsmarknaden, eller när det behövs, möter
människor öga mot öga. Närvaron är också betydelsefull för den lokala
utvecklingskraften. Inte minst vittnar lokala små-och medelstora företag om
vikten av statlig närvaro. Med kännedom om detta kan vi, återigen,
konstatera att vi inte delar den tidigare regeringens passiva hållning i
förvaltningspolitiken.



Det finns de som i debatten gärna vill peka på att den statliga närvaron skulle
lösa alla problem, särskilt på arbetsmarknaden. Så är tyvärr inte fallet. Staten
står idag för cirka fem procent av alla arbetstillfällen i landet.

När man tittar på fördelningen av statligt anställda i ett län som andel av den
totala arbetskraften i länet är fördelningen hyggligt jämn. Med Uppsala i topp
på 11,4 procent och Halland, Kronberg och Kalmar län i botten, med 3,1 till
3,5 procent.

Däremot finns stora skillnader i fördelningen när man tittar på var
myndigheterna har sitt säte. Drygt hälften av landets myndigheter finns i
Stockholms län medan länets andel av de statsanställda ligger på ca 30
procent. Det kan jämföras med Västra Götaland som är säte för 4 procent av
myndigheterna och har 14,2 procent av de statsanställda och Skåne som har
2 procent av myndigheterna och 10,7 procent av de statsanställda.
Sammantaget så arbetar över hälften av de statsanställda i dessa tre regioner.

Det är inte märkligt att den här obalansen upplevs som orimlig. Sverige
behöver en kursändring på det här området. Vi kommer därför noga att
analysera om det finns myndigheter som har förutsättningar för att bedriva
sin verksamhet på andra håll i landet än i Stockholms län. Det är flera
faktorer som behöver vara med i en sådan bedömning: verksamhetens art
och omfattning, kompetensbehov, lokalkostnader m.m. Opartiskhet,
objektivitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen ska säkerställas.

Att omlokalisera en myndighet är ett ingripande beslut som naturligtvis för
med sig oro och osäkerhet för dem som arbetar i myndigheten. Risken är att
kompetenta medarbetare väljer att sluta och att handläggningstiderna blir
längre när verksamheten ska byggas upp på en ny ort. Därför ska arbetet
bedrivas med största omsorg och seriositet.

Lärdomar finns att hämta från tidigare omlokaliseringar, exempelvis
Konsumentverket som idag har en väl fungerande verksamhet i Karlstad.

I den andra vågskålen finns billigare lokalkostnader och det faktum att
utbildningsnivån höjts hos personalen vid tidigare omlokaliseringar.

Det avgörande skälet till varför regeringen engagerar sig i frågor om
myndigheternas lokalisering, omlokalisering av myndighetsfunktioner och av
hela myndigheter är att staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller
ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna.



Myndigheter kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte
minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens
dynamik och attraktivitet.

Sverige bygger på den svenska modellen och en gemensam idé om det kloka
i att hålla ihop. Med den här kursändringen i svensk förvaltningspolitik
bygger vi vidare på vår gemensamma idé. Att investera i tillit är att investera
klokt för framtiden.



Debattartikel från Finansdepartementet

Så ska detaljstyrningen i
välfärdssystemen minska
Publicerad 06 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi, finansminister
Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per
Bolund, debattartikel, Dagens Nyheter, den 8 februari
2016.
Kommuner och landsting svarar för merparten av välfärden. Det handlar om
verksamheter som är avgörande för oss alla: förskola och skola, äldreomsorg
och sjukvård. Att dessa välfärdsverksamheter fungerar är helt centralt, och
därför är frågan om hur de styrs en av våra viktigaste politiska frågor. Den
kunskap som behövs för att styra verksamheten återfinns oftast hos de som
är närmast den. Därför ser vi från regeringens sida att det kommunala
självstyret har tjänat Sverige väl och måste värnas. En viktig del i detta
arbete är att se över hur statens bidrag till kommunerna styrs – för att
komma tillrätta med vad vi har identifierat som en bitvis alltför långtgående
detaljstyrning av kommunernas arbete.

I början av 1990-talet infördes ett nytt statsbidragssystem för kommunerna.
En stor del av de riktade statsbidragen avvecklades och ersattes med ett
generellt bidrag. Syftet var att bättre främja det lokala självbestämmandet
och anpassningen av den kommunala verksamheten. Kommunerna fick i och
med reformen ett större ansvar för sin verksamhet. Dessa principer är
relevanta även i dag. Samtidigt har de riktade statsbidragen ökat över tid.

När det kommer till själva verksamheten i kommunerna förespråkar
regeringen nya styrmodeller. Modeller som delvis står i kontrast till den
styrning som använts i många välfärdsverksamheter de senaste decennierna.
Här har vi sett styrning som brukar sammanfattas med begreppet New Public
Management, och som har kännetecknats av detaljreglering, fyrkantiga
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ersättningsmodeller och onödig administration. Avsikterna med New Public
Management var goda och vi ska inte slänga ut barnet med badvattnet. Men
det finns en risk att dessa modeller urholkar tilliten till välfärden och tilliten
till välfärdsmedarbetarnas kompetens. Det behövs en förändrad styrning som
skapar bättre förutsättningar för välfärdsproffsen att vara proffs. Men staten
kan inte förvänta sig att kommuner och landsting förändrar styrningen av
sina verksamheter, om inte staten tar lika allvarligt på sin styrning av
kommunsektorn.

Regeringen identifierar också flera risker med riktade statsbidrag, särskilt om
de blir alltför många, omfattande och detaljstyrande. Det sänder exempelvis
märkliga signaler om statsbidrag bara ges till de kommuner som inte satsat
tillräckliga resurser inom ett visst område, men där kommuner som
prioriterat samma område blir utan bidrag. Det är inte en styrning som
uppmuntrar till ansvarstagande, utan ger tvärtom felaktiga drivkrafter.

De specialdestinerade statsbidragen kan dessutom vara omständiga både att
ansöka om och redovisa, och de kan i vissa fall förknippas med en
detaljreglering som inte är ändamålsenlig. I värsta fall bidrar vissa riktade
statsbidrag, genom sin utformning, till att öka kostnadsutvecklingen i
kommunerna. Det är angeläget att statsbidrag utformas så att de inte
missgynnar huvudmän med små administrativa och ekonomiska resurser. Det
finns stora variationer mellan kommunerna när det gäller användandet av
riktade statsbidrag, och mindre kommuner tar mer sällan emot vissa
statsbidrag på exempelvis skolans område.

Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig i välfärden. Läget inom
skolväsendet är för närvarande sådant att det finns behov av riktade
statsbidrag. De riktade statsbidragen i sig ett symtom på den oklara styrkedja
som bland annat OECD identifierat. Därför har regeringen tillsatt en
skolkommission som kan bidra till att långsiktigt minska behoven av de
många riktade statsbidrag som finns i dag på området.

De generella statsbidragen ger stor frihet för kommuner och landsting att
själva utforma sin verksamhet med utgångspunkt i medborgarnas behov. En
sådan frihet är en förutsättning för att den kommunala verksamheten ska
kunna förnyas, effektiviseras och hålla hög kvalitet, särskilt när de
ekonomiska resurserna befinner sig under press. Det generella
statsbidragssystemet ger kommuner och landsting ett ökat ansvar för sin
verksamhet. Ansvar är en förutsättning för att kunna leverera god
verksamhet.



När regeringen med anledning av flyktingsituationen tillför kommunerna
nästan 10 extra miljarder för att stärka den kommunala verksamheten är det
ett bra exempel på tillit mellan stat och kommuner. Det är upp till varje
kommun och landsting att avgöra hur medlen ska fördelas mellan 2015 och
2016, utifrån de förutsättningar som råder lokalt.

Generella statsbidrag bör vara utgångspunkten när staten förmedlar pengar
till kommunerna, men i vissa sammanhang finns det tillfällen när riktade
anslag är lämpligt. Det kan till exempel handla om en större socioekonomisk
viktning, eller när en kommun bedriver ett utvecklingsarbete som kan
komma att inspirera och bidra till välfärden i stort. För regeringen är det
viktigt att minska det totala antalet styrsignaler som kommuner och landsting
möter. Regeringen kommer därför att arbeta för en mer strategisk
användning av statsbidragen, där större hänsyn tas till den samlande
mängden styrsignaler från staten, liksom till kommuners och landstings olika
förutsättningar. Bland annat har en överenskommelse inletts med SKL,
delvis med bakgrund i denna fråga, som avser förbättra förutsättningarna att
utveckla verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Vidare bör de riktade kommunbidrag som delas ut utformas så att den
administrativa bördan för kommunerna blir så liten som möjligt. Det är också
angeläget att regeringens uppföljning av de riktade statsbidragen blir mer
systematisk. Det är viktigt att de medel som staten anslår till kommunerna
gör största möjliga nytta – varje skattekrona ska användas effektivt.

Det finns många framgångsrika exempel på att tillit och effektivitet går hand
i hand. Att stärka tilliten i samarbetet mellan stat och kommun är därför i
förlängningen något vi alla tjänar på. På samma sätt som styrningen av
välfärdens verksamhet måste bygga på tillit till professionen, är det viktigt att
staten kan lita på att kommunerna har medborgarnas bästa för ögonen. Den
svenska modellen har gång på gång visat att förtroende inte sviker som
byggsten av ett starkt samhälle.



Debattartikel från Finansdepartementet

Ny regional indelning ger stärkt
välfärd
Publicerad 21 oktober 2015 Uppdaterad 21 oktober 2015

Svenska Dagbladet 21 oktober 2015
För att möta framtida utmaningar behöver Sverige så snart som möjligt
förändra dagens läns- och landstingsindelning, skriver Ardalan Shekarabi och
Lena Micko, SKL.

Regeringen har därför tillsatt en kommitté som ska föreslå en ny regional
indelning, som ska finnas på plats senast januari 2023,

Den nya indelningen ska förankras brett med landsting, kommuner,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). I dag möts indelningskommittén och de regionala
företrädarna för en första gemensam diskussion.

Den regionala indelning som finns i dag är inte anpassad för att möta
framtidens utmaningar. Länen och landstingen är i många fall för små och
det regionala utvecklingsansvaret för splittrat. Det finns också anledning att
se över statliga myndigheters regionala indelning, så att den inte försvårar
samverkan eller tillgänglighet för medborgare och näringsliv. En
välfungerande regional utveckling och en moderniserad hälso- och sjukvård
för framtiden, kräver en ny regional samhällsorganisation med större län och
landsting.

Utmaningarna väntar inte på att vi ska bestämma oss. Regional kraftsamling
ger effektivare förvaltning, bredare förankring och drar nytta av kompetens i
hela landet Det kommer att underlätta i människors vardag och stimulera
både den offentliga sektorns och näringslivets utveckling. En ny regional
samhällsorganisation behövs för att bättre klara långsiktiga
samhällsutmaningar.

https://www.regeringen.se/


Hälso- och sjukvården är den regionala uppgift som dominerar landstingens
verksamhet idag. Vårdens betydelse kommer att öka i takt med snabb
kunskapsutveckling och i takt med att digitaliseringen på allvar slår igenom
även inom sjukvården. Invånarnas krav på att sjukvården överallt i landet
ska bygga på den senaste kunskapen kommer att växa sig starkare. Det
kräver stora och samordnade investeringar som dagens små landsting har
svårt att mäkta med.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver allt mer samordning i större
regioner. I viktiga framtidsfrågor har landstingen redan idag inlett sådana
samarbeten. Det gäller bland annat regionala cancercentra, arbete med
vårdprogram och kvalitetsregister liksom samordnade processer för
införande av nya läkemedel. Sedan lång tid tillbaka finns fungerande
samarbeten kring regionsjukvård.

Den nuvarande regionindelningen är inte heller anpassad för invånarnas
ökade geografiska rörlighet. Den motsvarar inte näringslivets och den
offentliga sektorns behov av utbildad och kompetent personal och av
fungerande infrastruktur.

Sveriges inträde i EU har dessutom krävt en anpassning till den roll som
regionerna spelar i EU:s sammanhållningspolitik inom ramen för det
europeiska samarbetet och strukturfonderna.

Den regionala nivåns ökade betydelse för tillväxt och därmed skattekraft
visas också av att flera landsting har tagit över det regionala
utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.

Den regionala nivån ökar alltså i betydelse och kommer att förväntas spela
en central roll när det gäller de stora samhällsutmaningarna. Det finns
därmed starka motiv att skapa större och mer slagkraftiga regioner. En sådan
reform stärker det regionala inflytandet nationellt och internationellt.

En regionreform öppnar också för att skapa en enhetlig indelning med
berörda statliga myndigheter och därmed bättre samordningsmöjligheter. Det
förhindrar att frågor hamnar mellan stolarna eller blir föremål för
dubbelarbete och revirstrider och snabbar på dagens sega beslutsprocesser.

En moderniserad regional indelning kan helt enkelt bättre svara mot dagens
utmaningar. Om alla regioners styrkor tas till vara skapas bättre
förutsättningar för en jämlik och inkluderande tillväxt.



Sverige har en tradition av starka och självständiga lokala beslutandenivåer.
Det kommunala självstyret har tjänat vårt land väl. Det ska vi slå vakt om
och utveckla. Med ett ökat regionalt ansvar i större regioner stärks det
decentraliserade svenska välfärdssystemet. Det tar till vara på den
utvecklingskraft och lokala anpassningsförmåga som finns på den regionala
nivån. Istället för statlig detaljstyrning skapar det förutsättningar för en högre
grad av tilltro mellan de olika beslutsnivåerna i vårt land.

Ardalan Shekarabi, civilminister

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting



Debattartikel från Finansdepartementet

Licenssystem ska ge Sverige
kontroll över spelmarknaden
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 22 september 2015

Dagens Nyheter 22 september 2015
Varje år upplever cirka 100 000 svenskar så pass negativa konsekvenser av
spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Det är ett allvarligt
folkhälsoproblem, som slår sönder människors liv, relationer och
privatekonomi. En vanlig följd är skuldsättning, problem i arbetslivet och att
anhöriga drabbas. Det gäller inte minst de tiotusentals barn som beräknas
växa upp tillsammans med någon som är problemspelare. Att ha ett riskfyllt
spelbeteende är samtidigt något som är förknippat med stark skam. Det
förvärrar ofta ohälsoproblemen och kan i värsta fall bidra till att människor
med spelproblem upplever sin situation som så desperat att de väljer att
avsluta sina liv.

Den svenska spellagstiftningen har tagit sin utgångspunkt i att skapa en sund
och säker spelmarknad, där sociala skyddsintressen prioriteras. Genom att
kräva tillstånd för lotterier och tillgodose efterfrågan på spel under
kontrollerade former, har avsikten varit att minska risken för oseriösa
aktörer, bedrägerier och olagliga spel. Det har också varit centralt att
överskott från spel primärt ska vara förbehållet det allmänna eller
allmännyttiga ändamål.

Idag ser vi att verkligheten, inte minst genom den tekniska utvecklingen, har
sprungit ifrån lagstiftningen. Den gällande lotterilagen är i grunden utformad
för en fysisk lotterimarknad, där det förutsätts att lotterier anordnas på en
fysisk plats eller avser fysiska lottsedlar. Idag sker dock en stor och ökande
del av spelandet på internet och över nationsgränserna. Spelen har blivit
alltmer tillgängliga. Spelandet sker på smarta telefoner och datorer och finns
bara ett knapptryck bort, när som helst under dygnet.

https://www.regeringen.se/


Det innebär att en stor del av den svenska spelmarknaden idag utgörs av
utländska aktörer, som inte följer svenska regler. Utländska spelbolag som
inte har tillstånd att anordna lotteri i Sverige har idag en marknadsandel om
20 procent av den svenska spelmarknaden. Det rör sig om rent kommersiella
aktörer. Aktörer som bara under första halvåret 2015 har ökat sin omsättning
med 5 procent jämfört med samma period 2014. Prognoser visar att
marknadsandelen väntas fortsätta växa. Detta medför att den statliga
kontrollen över spelmarknaden minskar och att konsumentskyddet inte kan
garanteras fullt ut. Ett exempel är att det förekommer att spelsajter som
vänder sig till svenska spelare erbjuder spel på kredit, trots att det inte är
tillåtet i Sverige. Spelbolagen kringgår den svenska lagen genom att vara
baserade utomlands. Lättillgängliga spel kombinerat med enkel tillgång till
snabba krediter innebär särskilda risker för missbruk. Utvecklingen på
dagens spelmarknad innebär ett hot mot folkhälsan och risk för att
spelproblem breder ut sig. En modern svensk spelmarknad ska vara fri från
avarter. 

Sverige är inte ensamt om att möta denna utveckling. De senaste åren har ett
antal europeiska länder förändrat sin spelreglering för att bättre svara mot
dagens förutsättningar. Länder som Danmark, Italien och Frankrike har
skapat licenssystem som gör det möjligt för fler aktörer att verka inom
spelsektorn. Med licensen följer vanligen ett antal krav på motprestationer,
såsom att spelbolaget ska beskattas i licenslandet och att det måste följa
licenslandets marknadsförings- och spelansvarsregler. Det innebär att
konsumentskyddet stärks på en tidigare oreglerad del av spelmarknaden.
Möjligheten att motverka riskfyllda spelbeteenden stärks.

Det är helt enkelt angeläget att se över den svenska spellagstiftningen för att
bättre kunna möta de utmaningar för folkhälsan som dagens spelmarknad
medför. Det finns en bred politisk enighet om behovet av nya regler. Det är
samtidigt angeläget att kunna förändra reglerna på ett sätt som är långsiktigt
och bestående. Regeringen har fört blocköverskridande samtal och vi är
överens om att låta utreda en omreglering av spelmarknaden.

En ny reglering ska ge oss möjligheter att återta kontrollen över
spelmarknaden.

Mot den här bakgrunden beslutar regeringen att ge en särskild utredare i
uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering som ska syfta till att skapa
en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i
spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.



Regleringen ska därför bygga på ett licenssystem som innebär att alla som
agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd
och aktörer utan tillstånd ska effektivt stängas ute.

Skadeverkningar av spel ska begränsas och efterfrågan på onlinespel ska
kanaliseras till säkra och kontrollerade erbjudanden, med målet att inte skapa
ökat spelande. Spelmarknaden öppnas för konkurrens, samtidigt som det
ställs krav på motprestationer i form av krav på beskattning i Sverige och på
att lämplighet och spelansvar uppfylls.

Ideella organisationer kan idag anordna lotterier om de uppfyller vissa
kriterier. Sådana lotterier är undantagna lotteriskatt, så att det överskott som
uppstår kan fungera som stöd till organisationens ideella ändamål. Det är av
stor vikt att ideella allmännyttiga organisationer kan fortsätta att utvecklas.
Utredningen ska därför analysera hur sådana organisationer även
fortsättningsvis ska kunna finansiera en del av sin verksamhet genom
anordnande av lotterier.

Utredningen ska vidare ta ställning till bland annat om ytterligare krav på
marknadsföring av spel och lotterier behöver uppställas, vilka åtgärder som
behöver vidtas för att effektivt stoppa olicensierade aktörer samt vilken roll
staten bör ha på en omreglerad spelmarknad. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 mars 2017.

Tiden har kommit att anpassa den svenska lagstiftningen till villkoren på en
internationell och lättillgänglig spelmarknad. Det är nödvändigt för att kunna
slå vakt om folkhälsan, bekämpa problemspelandet samt upprätthålla att
lagar och regler följs. Dagens tombolaanpassade lagstiftning har med bred
marginal passerat sitt bäst före datum. 



Debattartikel från Finansdepartementet

Ny regionreform ska göra
landstingen färre från 2019
Publicerad 23 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 23 mars 2015 Nya sammanslagningar.
Redan för tio år sedan fanns tankar på att minska
antalet län och landsting i Sverige. Förändringar i
befolkningsstruktur, levnadsmönster och
samhällsekonomi gör att tiden nu är här för att lämna
1600-talets modell. Regeringen kommer inom kort att
påbörja arbetet.
På 1600-talet skapade Axel Oxenstierna de länsgränser vi i hög utsträckning
fortfarande lever med. Att Sverige är ett annat land idag är en självklarhet,
men den regionala indelningen är sig ganska lik. I slutet på 1990-talet skedde
några sammanläggningar av län och landsting i Skåne respektive Västra
Götaland. Trots att dessa regionreformer visat sig framgångsrika har de inte
fått några efterföljare.

Människor låter varken sina drömmar eller vardagliga behov stanna vid
administrativa kommun- och länsgränser. Medborgarna rör sig idag över
betydligt större geografiska områden än tidigare, och de flesta samhällsfrågor
berör fler än bara ett län. Det är uppenbart att den nuvarande läns- och
landstingsindelningen inte är anpassad efter detta. Sveriges regionala
indelning behöver moderniseras.

Vårt land har idag Europas snabbaste urbaniseringstakt. Därtill har andelen
som pendlar ökat dramatiskt de senaste decennierna. Det har blivit betydligt
vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Detta ökar människors
förväntningar på att kunna påverka och ta del av den offentliga
verksamheten i ett större geografiskt område. Behovet av samverkan över
dagens länsgränser vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik kommer med

https://www.regeringen.se/


all sannolikhet att öka.

Hälso- och sjukvården står också inför stora utmaningar. Kunskaps- och
teknikutvecklingen är intensiv, men landstingen har idag ofta inte tillräcklig
volym för att göra effektiva investeringar eller för att kunna bedriva
forskning och vård av högsta kvalitet. Detta försvårar
kompetensförsörjningen och utvecklingen av spetskompetens. Ett modernt
Sverige ska också kunna möta behoven hos alla de människor som rör sig
över landstingsgränser och förväntar sig likvärdig service oavsett gamla
länsgränser. Landstingens storlek är därtill varierande, vilket ger ojämlika
förutsättningar vad gäller möjligheten att garantera alla medborgare tillgång
till likvärdig vård.

Även den statliga organisationen på regional nivå behöver utvecklas.
Länsstyrelserna är statens främsta representant regionalt. De bedriver en
mångskiftande verksamhet som kräver ett visst underlag för att kunna
bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt. På sikt kommer flera
länsstyrelser att vara för små för att klara de uppgifter de har idag. Det finns
vidare anledning att se över hur statliga myndigheters regionala indelning
bäst kan svara mot människors och företags behov. Staten har ett särskilt
ansvar att se till att myndigheters service är funktionell och lättillgänglig i
hela landet.

För drygt tio år sedan fick Ansvarskommittén i uppdrag att analysera dagens
samhällsorganisation och bedöma om det krävs förändringar för att klara de
utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas
inför. När kommittén lämnade sitt slutbetänkande 2007 föreslog den i sitt
slutbetänkande en väsentlig minskning av antalet län och landsting. En klar
majoritet av remissinstanserna var positiva till förslagen. Många landsting
upplevde behovet av en moderniserad karta. Under 2008 inkom också flera
ansökningar om sammanläggning av landsting. Ingen av dessa ledde vidare,
dels på grund av svårigheter att komma överens om geografiska gränser, dels
på avsaknaden av stöd från den dåvarande regeringen. 2009 tillsattes ännu
en utredning för att se över den statliga regionala förvaltningen. Utredningen
underströk Ansvarskommitténs problembeskrivning, men i slutändan hände
mycket litet. Politiska låsningar omöjliggjorde en större regionreform.

Det finns idag en stark förväntan bland kommuner och landsting på att staten
ska ta ett tydligt ledarskap i frågan om att skapa större landsting. Regeringen
avser därför att påbörja en regionreform för en moderniserad Sverigekarta i
nära samarbete med berörda kommuner och landsting. Syftet är att skapa



organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar
som ett modernt samhälle står inför. En reform av detta slag är omfattande
och berör många. Det finns därför anledning att låta sammanläggningarna
ske i olika tempo. Några regioner kan bildas redan i samband med nästa val,
andra vid valet därpå. För att inte förlora momentum bör dock bred politisk
förankring ha skett kring den kommande indelningen vid denna
mandatperiods slut.

Regeringen kommer inom kort att utse förhandlingspersoner som ska få i
uppgift att tillsammans med berörda parter skapa nya regioner i Sverige.
Senast i december 2017 bör beslut fattas om ändrad landstingsindelning för
att en eller flera regioner ska kunna bildas den 1 januari 2019. Regeringens
ambition är att detta ska ske i bred politisk samverkan.

Regeringen ser i dagsläget inget behov av att förena denna reform med en
förändrad uppgiftsfördelning, med ett undantag. Det regionala
utvecklingsansvaret är idag fördelat på flera aktörer, bland annat
länsstyrelser, landsting och kommunala samverkansorgan. Direktvalda
kommunala organisationer innebär större demokratisk legitimitet än indirekt
valda organisationer. Därför bör de landsting som så önskar ges möjlighet att
ta över det regionala utvecklingsansvaret.

Axel Oxenstierna brukar beskrivas som den svenska statsförvaltningens
fader. Som få andra insåg han vikten av att skapa stabila institutioner och att
renodla funktioner och ansvar. Länsindelningen och den statliga regionala
närvaro han skapade med länsstyrelserna har varit centrala i bygget av det
moderna Sverige. Oxenstierna var samtidigt pragmatiker. Då
omständigheterna förändrades var han beredd att tänka om. Det har nu blivit
tid att uppdatera Sveriges geografiska indelning och skapa regionala
organisationer som bättre motsvarar den moderna människans behov och
förväntningar. Det är dags att rita om kartan.



Debattartikel från Finansdepartementet

Nya välfärdsreglerna bör starkt ‐
begränsa vinstuttag
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 5 mars 2015 Utredning tillsätts i dag.
Det är dags att utvärdera misstagen och förbättra ‐
reglerna för välfärd i privat regi. Resursfördelningen ska
styras av behov, skattemedel ska användas till den
verksamhet de är avsedda för, och idéburna utförare
ska ges bättre förutsättningar, skriver civilminister
Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V).
Välfärden är viktig under hela livets gång. Vi anförtror den det käraste vi har,
våra barn, sjuka och gamla. Den möter oss när vi är som mest sårbara, och
den tar hand om några av de viktigaste uppgifterna som finns i ett samhälle:
att utbilda, ge omsorg och vårda. Välfärdens kvalitet är därför en av de allra
mest angelägna politiska uppgifterna. Alla har rätt att förvänta sig en välfärd
av högsta klass.

I de allra flesta fall fungerar också vården, skolan och omsorgen väl. Men
det finns orostecken som är värda att ta på allvar. Vi har fått rapporter om
skolor som går i konkurs mitt i en utbildning, förskolebarn som inte får
tillräcklig mat och äldre som inte får den omsorg de förtjänar. Det är fullt
tillräckligt för att en obehaglig misstanke ska smyga sig på: Kommer mina
behov som medborgare först? Används pengarna till att garantera en god
välfärd för alla? Den oron ska ingen behöva känna. Vi måste slå vakt om
tilliten till välfärden.

De senaste tjugofem åren har stora förändringar skett på välfärdens område.
Mycket har blivit bra. Det är värdefullt att det i välfärden i dag finns
valfrihet för individen. Men de marknadsinspirerade reformerna har också

https://www.regeringen.se/


lett fel. Det är dags att utvärdera misstagen och förbättra regelverken.

Förändringarna har varit snabba. Andelen barn och elever i förskolor och
skolor med enskild huvudman har exempelvis nästan fördubblats på tio år.
Andelen hemtjänsttimmar i privat regi ökade med över 10 procentenheter
mellan 2007 och 2013. Kommunernas kostnader för köp av verksamhet
inom vård och omsorg från privata utförare ökade från 19 miljarder kronor
2006 till 35 miljarder kronor 2013.

Sverige utmärker sig jämfört med många andra europeiska länder genom att
de kommersiella aktörerna står för en så stor andel av den privat utförda,
skattefinansierade välfärden. På många andra håll spelar idéburna aktörer en
viktigare roll. Att Sverige sannolikt har några av världens mest generösa
finansieringsregler för kommersiella välfärdsutförare torde vara en del av
förklaringen. Trots att det sällan har varit det uttalade syftet har det skett en
snabb utveckling mot att kommersiella aktörer tar en allt större andel av
välfärden. Det visar på behovet av att se över dagens regelverk.

Inom välfärden ska alltid kvalitet och likvärdighet stå i centrum.
Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov. Ytterligare en
central princip är att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är
avsedda för. Det är oacceptabelt att skära på kvaliteten för att kunna ta ut
vinst. Regelverk och incitament ska inte ensidigt styra mot besparingar på
personalen eller annat som påverkar välfärdens kvalitet negativt. Då skolor
med vinstsyfte har lägre lärartäthet och privata äldreboenden har färre
anställda, kan det ifrågasättas om det ekonomiska intresset är det mest
lämpliga för att åstadkomma kvalitet inom välfärden.

Mot denna bakgrund beslutar regeringen i dag att ge en särskild utredare i
uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda
välfärdstjänster bör regleras. Utredningen är ett resultat av en
överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Utredaren får ett
brett uppdrag med några centrala teman:

Skattemedel ska användas till verksamheten. Utredaren ska ta ställning till
vilka metoder som kan användas för att uppnå målet att skattemedel ska
användas i just den verksamhet de är avsedda för, utan att reglerna kan
kringgås. Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i
verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor. Väl
utformade regelverk för kvalitet och tillsyn begränsar dock denna risk. För
att få ta del av offentliga medel ska privata aktörer kunna visa att de
offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som



huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Nya regler
bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut
medel från verksamheten, även i samband med försäljning.

Utöver detta huvuduppdrag ska utredaren även se över om det bör införas en
syftesparagraf i välfärdsföretags bolagsordning, med innebörden att syftet
med verksamheten är att bedriva den med god kvalitet. Utredaren ska också
ta ställning till hur SVB-bolag, eller andra bolagsformer, kan användas för att
säkerställa att offentliga medel kommer verksamheten och brukarna till
godo. Det ska även utredas om det bör ställas krav på användandet av
offentliga medel så att det inte blir möjligt att dra ner på personaltäthet eller
personalkostnader för att göra vinst.

Samma krav på öppenhet och insyn för alla välfärdens aktörer. Verksamhet
som finansieras av gemensamma medel, oavsett om den utförs i privat eller
offentlig regi, svarar alltid mot särskilda krav på kvalitet, effektivitet,
transparens och likvärdighet. För att garantera öppenhet och insyn i hur
offentliga medel används bör utförare inom välfärden redovisa sin ekonomi
separat för respektive enhet. Var och en ska enkelt kunna följa hur
skattemedel används på barnens skola, föräldrarnas äldreboende eller den
vårdcentral man går till. Utredaren ska lämna förslag på hur en sådan
redovisning bör utformas.

Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan
spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Många ideella
aktörer menar att dagens upphandlingslagstiftning försvårar för dem att delta
på lika villkor. De nya EU-direktiven möjliggör ett förenklat och mer
flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster, där kvalitet och
kontinuitet tillmäts större betydelse. EU-domstolens praxis visar också att
det finns möjligheter att särskilt premiera idéburna aktörer vid upphandling
av sådana tjänster. Utredaren ska därför se över hur upphandlingsrätten kan
användas för att ta till vara de idéburnas särskilda potential. Utredningen ska
vidare undersöka om det från kapitalförsörjningssynpunkt finns inträdes-
eller tillväxthinder för idéburna aktörer inom välfärdssektorn.

Utredningens uppdrag gäller de offentligt finansierade välfärdstjänsterna
inom vård, skola och omsorg, inklusive HVB-hem och annan verksamhet
inom socialtjänsten. Uppdraget omfattar även tillfälliga asylboenden och
personlig assistans, där utgångspunkten är brukarnas behov av
självbestämmande. De regler som föreslås behöver inte se likadana ut för alla
delar av välfärden, men syftet är gemensamt: offentliga medel ska gå till just
den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott ska som



huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått. Det finns ett
brett stöd i svenska samhället för att ändra regelverken i denna riktning. Bara
så kan vi säkra tilliten till den gemensamma välfärden.

Ardalan Shekarabi (S), civilminister 
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet



Debattartikel från Finansdepartementet

Så ska den offentliga
upphandlingen förbättras
Publicerad 02 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens industri 2 mars 2015
Regeringens nationella politik för att utveckla arbetet med offentlig
upphandling skapar förutsättningar för kommuner och landsting att använda
upphandling som ett verktyg för att påverka sysselsättningsgraden, värna om
miljön och främja innovationer.

Region Skåne tar nu ett helhetsgrepp om upphandlingar och öppnar för ett
brett samarbete med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor, akademi
samt fackliga organisationer för att främja innovationer och en hållbar
samhällsutveckling i Skåne.

Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av den
offentliga sektorn och som finansieras med skattemedel uppgår till 600
miljarder kronor per år. Det motsvarar 33 procent av de offentliga utgifterna.
Ett väl fungerande arbete med upphandling får således stora effekter på
samhället. För att utveckla arbetet med offentlig upphandling krävs en
nationell politik som driver på det strategiska arbetet med upphandling.

Regeringens arbete med att ta fram en nationell upphandlingsstrategi
möjliggör för kommuner och landsting att utveckla sitt strategiska arbete
med upphandling. Den nytillsatta utredning, som ska se över metoderna för
att ställa krav på arbetsmiljö och villkor enligt kollektivavtal i upphandling,
kommer att begränsa risken för att upphandling vinns genom låga löner,
dåliga arbetsvillkor och skadlig arbetsmiljö.

Skattemedel ska gå till företag som värnar om miljön, arbetsmiljön för sina
anställda och som vill vara med och bidra till ett socialt starkt samhälle.

Region Skåne vill bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar region.
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Ett Skåne där människors lika värde och möjlighet att påverka är
grundläggande för utvecklingen och där skåningarnas erfarenheter och
talanger tas till vara. Vi vill skapa ett dynamiskt Skåne som leds av
innovationer. Ett Skåne som erbjuder tillgängliga välfärdstjänster av hög
kvalitet och en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård. En nytänkande och
progressiv politik för upphandling är en av metoderna för att nå det Skåne vi
vill bygga.

Det bästa sättet att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt är genom samarbete
mellan flera aktörer. Region Skåne kommer därför att öppna för ett brett
samarbete med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor, akademin samt
fackliga organisationer.

På så sätt kan vi skapa kreativa lösningar, ta vara på den bästa forskningen
inom området och inventera goda exempel internationellt. Skåne ska arbeta
systematiskt med sociala krav och miljöaspekter i upphandling och främja
innovationer.

Arbetet med innovationsupphandling innebär att beställaren definierar ett
behov där verksamhetsutveckling står i centrum. Uppdraget läggs sedan ut
till innovativa företag. Det är ofta små och medelstora företag som utvecklar
innovativa lösningar vilket innebär att innovationsupphandling inte enbart
bidrar till nya lösningar utan även till en ökad mångfald av aktörer på
marknaden.

Arbetet med innovationsupphandling innebär att fler företag kommer att
etablera sig i Skåne vilket stärker regionen och skapar högre sysselsättning.
På så sätt främjas tillväxten och Skåne kommer att kunna utvecklas till
Europas mest innovativa region 2020.

Det finns många internationella exempel på innovationsupphandling och
krav på social hållbarhet i upphandling som visar att den offentliga sektorn,
genom att tänka nytt, kan göra skillnad i sin roll som beställare av varor och
tjänster. Ett systematiskt arbete med offentlig upphandling kan lyfta Sverige
och vi kommer att fortsätta utveckla arbetet med den offentliga
upphandlingen.

Region Skånes tvärsektoriella arbete med upphandlingar är ett exempel på
hur kommuner och landsting kan bidra till att skapa de bästa
förutsättningarna för innovationer och en hållbar samhällsutveckling genom
ett strategiskt upphandlingsarbete.



Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Amela Hodzic, regionråd Skåne (S)



Debattartikel från Finansdepartementet

Avigsidorna med NPM urholkar
tilliten
Publicerad 27 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Svenska Dagbladet 27 januari 2015
Den höga tilliten mellan människor har i internationella undersökningar länge
utmärkt de nordiska länderna och är en förklaring till den nordiska modellens
framgångar. I få andra länder anser befolkningen i så hög utsträckning att det
går att lita på andra människor.

Tillit gör samhället och vardagen angenämare, men är också effektivt.
Bristande tillit kostar pengar - i ett samhälle där människor inte litar på
varandra är man mindre intresserad både av att göra affärer och att betala
skatt.

På senare år har den höga svenska tilliten dock börjat sjunka, enligt World
Values Survey. Kanske är det en tillfällig svacka, men oavsett stämmer det
till eftertanke. Tilliten till varandra är inte något vi kan ta för givet.

Utmärkande för Sverige är också en ovanligt hög tillit till de offentliga
institutionerna. I Sverige litar vi på att poliser, lärare och andra
myndighetspersoner agerar rättvist och professionellt. Enligt bland annat Bo
Rothsteins forskning hänger detta ihop med den allmänna tilliten i samhället
och är något helt avgörande för människors hälsa och välbefinnande.

Därför är den allt mer frekventa kritiken av en missriktad styrning inom
välfärdsverksamheterna en angelägenhet för oss alla. Om människor i högre
utsträckning börjar tvivla på att välfärden levererar riskerar det att få
konsekvenser för hela samhället. De styrmodeller som brukar kallas New
Public Management pekas ofta ut som problemet. De senaste decennierna
har mål- och resultatstyrning, ökande kontroll och användandet av
ekonomiska incitament och köp-och-säljmodeller präglat offentlig sektor.
Man har försökt göra marknad av ett område som inte har med marknaden
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att göra.

Det finns en paradox i att åtgärder som var tänkta att minska byråkratin idag
har skapat en helt ny administrativ börda. Återrapporteringskrav,
utvärderingar och kvantitativa jämförelser tynger välfärdsmedarbetarnas
vardag, men har inte införts av en slump. De marknadsreformer som
genomförts har haft svårt att garantera likvärdigheten. Kontroller har varit
nödvändiga i såväl privat som offentligt utförd välfärd för att förhindra att
ersättningsmodeller och konkurrens styr mot att man exempelvis försöker
undvika brukare som upplevs som kostsamma. Förekomsten av ett
vinstintresse i välfärden kräver reglering för att inte leda fel. Men New
Public Managements avarter drabbar hela välfärden, oavsett om utföraren är
privat eller offentlig.

Avigsidorna med New Public Management urholkar tilliten. Istället för att
lita på välfärdsmedarbetarnas kompetens och erfarenhet sätts fyrkantiga
styrmodeller och betungande uppföljning i centrum. Användandet av
ekonomiska incitament och förekomsten av kommersiella intressen har
ibland fått oönskade konsekvenser. Även om det är ovanligt räcker det med
ett fåtal fall – skolor som lägger ner mitt i en utbildning, förskolebarn som
inte får tillräcklig mat - för att en obehaglig misstanke ska smyga sig på:
Kommer mina behov som brukare verkligen först?

För att höja kvaliteten i vården, skolan och omsorgen och bevara tilliten till
välfärden måste välfärdsmedarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik
tas tillvara mer än idag. Vi måste helt enkelt börja lita på kompetensen hos
de anställda. För dem som jobbar i offentlig sektor kommer det att innebära
en större frihet, men också ett större ansvar.

Marknadsreformerna i välfärden genomfördes många gånger snabbt och utan
konsekvensanalyser. Samma misstag får inte göras om igen. Det som inte
blivit bra måste åtgärdas, men det ska ske varsamt. New Public Management
har också medfört mycket värdefullt, som ska bevaras. Det gäller exempelvis
ett ökat fokus på individens behov, liksom den valfrihet som de flesta av oss
skattar högt och som ska fortsätta att prägla välfärden.

Regeringen har för avsikt att under mandatperioden ta fram en ny styrning
av välfärden bortom New Public Management. Professionerna i den
offentliga sektorn ska stärkas och styrmodeller som skapar större frihet för
medarbetarna ska utvecklas. Att ta till vara välfärdsmedarbetarnas
erfarenheter, brukarnas upplevelser och forskningens insikter kommer att
vara centralt. Detta arbete inleds idag med ett kunskapsseminarium på



Karlstads universitet, där såväl forskare som representanter för fackliga
organisationer och arbetsgivare medverkar. Under våren arrangerar
regeringen flera liknande seminarier runt om i landet. Konferensernas
innehåll kommer att utgöra ett värdefullt underlag för den utredning som så
småningom ska tillsättas. 



Debattartikel från Finansdepartementet

Stoppa social dumpning i
offentliga upphandlingar
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 22 december 2014
Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom
att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. Vi ser det som
en självklarhet att aktivt arbeta för ett Sverige där marknaden befrias från
social dumpning samtidigt som vi tillförsäkrar att produktionen sker under
drägliga förhållanden och med respekt för arbetstagares grundläggande
rättigheter.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre.
Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ordning och reda
ska gälla på arbetsmarknaden. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta
för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Att
tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och
fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige
har goda möjligheter att ligga i framkant.

Den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP och
sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla varor och
tjänster som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som finansieras
med allmänna medel motsvarar i dag cirka 33 procent av de offentliga
utgifterna. Det betyder i klartext att varje år upphandlar det offentliga
Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Enligt
Konkurrensverket annonserades 2013 knappt 20 000 upphandlingar i
enlighet med upphandlingsreglerna. Dessa regler omfattar inte bara statliga
och kommunala myndigheter, utan även andra organisationer som tillgodoser
behov i det allmännas intresse och som finansieras eller kontrolleras av stat,
kommun eller landsting. I oktober 2013 fanns 3 515 organisationer ägda av
kommuner, landsting eller staten enligt Statistiska centralbyråns
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företagsregister.

Mot den här bakgrunden är det lätt att förstå att en väl fungerande offentlig
upphandling är mycket betydelsefull för den offentliga sektorns funktion och
därmed för en väl fungerande samhällsservice som tillgodoser medborgarnas
berättigade förväntningar. Regeringens mål är att göra den offentliga delen
av samhällsekonomin fri från lönedumpning och osjysta villkor. Att inte
agera är oansvarigt.

Konkurrensverket redogör i sin rapport Siffror och fakta om offentlig
upphandling (2014:1) att lägsta pris nu för första gången är det vanligaste
tilldelningskriteriet när det gäller offentliga upphandlingar. En risk när
upphandlande enheter fokuserar för mycket på lägsta pris är att ytterligare
kvalitet utöver ställda krav i vissa fall inte spelar någon roll i
anbudsvärderingen.

Vi vill vända den här negativa utvecklingen där för stort fokus läggs på lägsta
pris. Det är dags att höja ambitionsnivån på det här området. Därför är det
viktigt att påminna om att ett av syftena med 2014 års upphandlingsdirektiv
är att ge upphandlande myndigheter och enheter bättre möjligheter att
använda upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål. Ett
betydelsefullt sådant mål är att arbetstagare hos de leverantörer som
producerar varor och tjänster som har upphandlats av det offentliga utför
arbetet på villkor enligt kollektivavtal. Sådana villkor är nämligen viktiga
element i det sociala skyddet för en arbetstagare. Ett annat viktigt sådant mål
är att varor som har upphandlats av upphandlande myndigheter eller enheter
produceras under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta
kärnkonventioner som utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela
världen. Det handlar om grundläggande rättigheter i arbetslivet. När
upphandlande myndigheter eller enheter ställer krav av ovan nämnt slag vid
upphandlingar motverkas också social dumpning.

Väl genomförda kan 2014 års upphandlingsdirektiv bidra till att öka
effektiviteten i de offentliga utgifterna och till att främja upphandlande
myndigheters och enheters möjligheter att beakta innovativa lösningar,
miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingar. Det omfattande arbetet,
som nu pågår inom regeringskansliet, med att i tid genomföra direktiven
genom tre nya kommande upphandlingslagar är därför högt prioriterat.
Direktiven ska vara genomförda i svensk rätt i april 2016. Till grund för detta
arbete ligger bl.a. Genomförandeutredningens betänkanden Nya regler om
upphandling (SOU 2014:51) och En lag om upphandling av koncessioner
(SOU 2014:69).



Genomförandeutredningen beslutades att tillsättas av den borgerliga
regeringen 2012. Utredningens uppdrag omfattade att lämna förslag till hur
vissa bestämmelser i 2014 års upphandlingsdirektiv borde genomföras i
svensk rätt. Uppdraget omfattade bl.a. genomförandet av
direktivbestämmelser om iakttagande av tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter och de direktivbestämmelser som hänvisar till
dessa. Enligt direktiven till utredningen skulle utredaren vidare beakta vad
riksdagen tillkännagett om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att
arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal
ställas vid upphandling.

Utredningen har dock i sina förslag inte utnyttjat det utrymme som
upphandlingsdirektiven lämnar när det gäller krav på att upphandlade varor
och tjänster ska produceras av leverantörer vars arbetstagare utför arbetena i
enlighet med villkor i svenska kollektivavtal. Sådana krav framhålls tyvärr
inte särskilt i utredningens förslag till lagtext. Med tanke på den
betydelsefulla roll sådana villkor har för det sociala skyddet måste denna typ
av villkor framhållas i de kommande upphandlingslagarna. Att så inte görs i
förslagen är en brist. Därför är det tid att gå från passivitet till handling i
denna, för samhället och arbetstagarna, viktiga fråga.

Mot den här bakgrunden beslutar regeringen i dag att ge en särskild utredare
i uppdrag att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in
som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande upphandlingslagarna och
lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Vidare ska
utredaren analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och
byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana
förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras. För arbete som inte
utförs i Sverige ska lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs
tillämpas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Nu tar vi ett
viktigt steg i syfte att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla alla
som jobbar i Sverige. Regeringens löfte är därför att senast 2016 ska våra
skattepengar, som går till offentliga kontrakt, inte längre kunna orsaka social
dumpning.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utfallet i kostnadsutjämningen
förstärker omfördelningen till
glesbygden
Publicerad 27 september 2019

Idag presenterar SCB preliminära utfallssiffror för
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2020. Siffrorna är beräknade för hur
kostnadsutjämningen skulle se ut om regeringens nya
förslag blir verklighet.
Utfallssiffrorna visar att den förväntade effekten av regeringens förslag om
att mer resurser fördelas från större städer till glesbygden kommer att
förverkligas i och med det nya förslaget till kostnadsutjämning.

- Nu har vi fått en viktig pusselbit på plats för en förstärkt och mer rättvis
kostnadsutjämning. Nu får kommunerna och landstingen konkreta siffror att
använda i budgetarbetet. Nu får Sveriges glesbygd bättre förutsättningar att
bedriva välfärd, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utfallssiffrorna visar också att införandebidraget kommer underlätta
infasningen till den nya modellen för de kommuner och landsting som får en
försämring av sina utfall.

Regeringen lämnade i tisdags, 24 september, över propositionen om
ändringar i kostnadsutjämningen till riksdagen. Förslaget kommer att
behandlas under hösten. Beslut kommer preliminärt att fattas i slutet av
november.

Definitiva utfallssiffror gällande hela utjämningssystemet publiceras senast i
början på januari. Endast mindre förändringar väntas ske då.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Thomas Carlzon lämnar
uppdraget som landshövding i
Kalmar län
Publicerad 25 september 2019

Regeringen kommer i nästa vecka att fatta beslut om att
anställa Thomas Carlzon som generaldirektör med
placering i Regeringskansliet. Thomas Carlzon lämnar
därmed uppdraget som landshövding i Kalmar län.
Thomas Carlzon kommer från och med den 21 oktober
till och med den 31 augusti 2020 att vara anställd som
generaldirektör i Regeringskansliet.
- En hög tillit till och ett stort förtroende för den offentliga sektorn är en
central del av regeringens förvaltningspolitik. Mot bakgrund av
händelseutvecklingen vid Länsstyrelsen i Kalmar län är jag och Thomas
Carlzon därför överens om att han ska få nya arbetsuppgifter, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen avser att så snart som möjligt fatta beslut om en ny landshövding
och chef för Länsstyrelsen i Kalmar län.

- Det har varit en ära att få vara landshövding i Kalmar län under dessa år.
Det är viktigt att myndigheten nu får arbetsro och kan fortsätta att utvecklas
under en ny ledning, säger avgående landshövding Thomas Carlzon.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändringar i
kostnadsutjämningen överlämnas
till riksdagen
Publicerad 24 september 2019

Regeringen har i dag överlämnat propositionen
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting till riksdagen. Förslaget innebär att systemet
på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader
mellan kommuner och mellan landsting, och därmed
bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Det innebär att
omfördelningen ökar och utjämningen förstärks
- En förstärkt utjämning är oerhört viktigt för glesbygden och vår bedömning
är att förändringen ska träda i kraft så snart som möjligt. I budgeten för 2020
stärker vi nu arbetet för att hela landet ska leva och växa. Med den
uppdaterade kostnadsutjämningen ökar vi takten ytterligare för det, säger
civilminister Ardalan Shekarabi

Ändringarna handlar till stor del om uppdateringar som gör att systemet får
en högre grad av aktualitet. Utjämningen förstärks utifrån faktorer som
gleshet och socioekonomi, t.ex. utbildningsbakgrund.

Regeringens förslag syftar även till att stärka systemets grundprincip om att
utjämningen ska bygga på opåverkbara och strukturella faktorer, till exempel
befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar. I förhållande till
utredningens förslag innebär det att variabeln försörjningsstöd helt tas bort ur
systemet.

Ytterligare en justering som görs i förhållande till utredningens förslag är att
de så kallade införandebidragen höjs. Detta leder till en förlängd
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införandeperiod och att de kommuner och landsting som påverkas negativt
av förslaget får en längre omställningstid.

Statistiska centralbyrån ska ta fram och lämna uppgifter till kommunerna och
landstingen om preliminärt utfall i det kommunalekonomiska utjämnings‐
systemet 2020 utifrån lagrådsremissen senast 1 oktober. Inga ändringar har
gjorts i propositionen i förhållande till lagrådsremissen.

Regeringen föreslår i propositionen att ändringarna träder i kraft 1 januari
2020.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet,
Infrastrukturdepartementet

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
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Plats: Akademiska sjukhuset, ingång 17, Uppsala

Pressträff kl. 11.30

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

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



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Socialdepartementet

Fyra ministrar till Ljungby för
verksamhetsbesök
Publicerad 11 september 2019

Efter morgondagens regeringssammanträde i
Jönköping besöker civilminister Ardalan Shekarabi,
socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen och arbetsmarknadsminister Eva
Nordmark Ljungby i Kronobergs län.
Kl. 15.00 besöker de fyra statsråden trygghetsboendet Åsikten för samtal
med de boende och Pensionärernas riksorganisation (PRO). Därefter följer
en rundvisning av aktivitetslokalerna och trädgården. Under kvällen kommer
statsråden delta i partiaktiviteter.

Media är välkommen att delta under eftermiddagen. Kontakta
pressekreterarna för mer information.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya servicekontor öppnar
Publicerad 10 september 2019 Uppdaterad 10 september 2019

Regeringen kommer att tillföra medel i
budgetpropositionen för öppnandet av nya
servicekontor. Förslaget är ett steg i regeringens arbete
för att förbättra den statliga servicen i hela landet och en
del i budgetsamarbetet mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Nu bygger regeringen ut servicekontorsverksamheten vid Statens
servicecenter genom att tillskjuta medel för ytterligare servicekontor under
mandatperioden. Fyra av dessa kontor ska öppna i de s.k. FA-regioner som
idag helt saknar servicekontor. Det innebär att servicekontor kommer att
öppna i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Regeringen kommer att
återkomma med besked om var övriga kontor ska etableras.

- Nu tar vi nästa steg mot ett starkare samhälle och ökar den statliga
närvaron och servicen i hela landet. Vi tillskjuter nu resurser för att Statens
servicecenter ska kunna etablera nya servicekontor med start redan nästa år,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter ansvarar från och med den 1 juni 2019 för en
sammanhållen organisation för lokal statlig service, där service avseende
Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ingår. En väl
utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del av regeringens
arbete med att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och
samhällets institutioner.

I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna
framgår att fler servicekontor ska byggas ut i hela landet. Dagens
servicekontorsverksamhet omfattar 113 servicekontor. På uppdrag från
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regeringen öppnade berörda myndigheter tio nya servicekontor under 2018, i
bland annat Kramfors, Jokkmokk och Vimmerby.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Region blir ny beteckning för
landsting
Publicerad 06 september 2019 Uppdaterad 06 september 2019

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår
att beteckningen region ersätter beteckningen landsting.
Det föreslås även ändringar i indelningslagen.
Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i
lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort
antal lagar, t.ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region
att användas även i formella sammanhang. 

Utöver ändring av beteckning föreslås att det i indelningslagen ska framgå
vilken hänsyn som ska tas till regionernas, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Regler för detta saknas i dag
men regeringens förslag säkerställer att hänsyn tas till dessa.

Till grund för ändringarna ligger förslag från Indelningskommittén.
Kommittén fick dels i uppdrag att föreslå en ändrad beteckning, dels att till
följd av ett tillkännagivande från riksdagen föreslå en reglering om
befolkningens synpunkter i indelningslagen.

Regeringen föreslår att ändringarna i huvudsak träder i kraft 1 januari 2020.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utfallsberäkning för 2020 utifrån
förslag om ändringar i
kostnadsutjämningen
Publicerad 05 september 2019

Regeringen har i dag beslutat att ge SCB i uppdrag att
beräkna och redovisa utfallet i det
kommunalekonomiska utjämningssystemet för 2020
utifrån den lagrådsremiss om ändringar i
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting som
regeringen överlämnade i augusti. Uppgifterna ska
lämnas senast den 1 oktober.
Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt förordningen om kommunal-
ekonomisk utjämning senast den 1 oktober lämna uppgifter till varje
kommun och landsting om preliminära bidrag och avgifter för nästkommande
år. Uppdraget innebär att SCB vid höstens beräkning ska utgå från
regeringens förslag och bedömningar i lagrådsremissen Ändringar i
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändringar i
kostnadsutjämningssystemet
Publicerad 29 augusti 2019

Nu går regeringen vidare med förslaget om ett
uppdaterat kostnadsutjämningssystem och överlämnar i
dag förslag om ändringar till Lagrådet. Efter att hänsyn
tagits till remissinstansernas synpunkter har vissa
justeringar gjorts i förhållande till de ändringar som
föreslogs av utredningen Lite mer lika.
- För att Sverige ska hålla ihop behövs en stark välfärd i hela landet. Med en
uppdaterad och förstärkt kostnadsutjämning tar vi ett viktigt steg i den
riktningen. Den nya kostnadsutjämningen kommer bättre spegla skillnaderna
mellan olika delar av landet. Ett resultat är att glesbygden i Sverige får en
större del av kakan, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget innebär att systemet för kostnadsutjämning på ett bättre sätt ska ta
hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och landsting, och
därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Sammantaget betyder det att
omfördelningen ökar och utjämningen förstärks.

Ändringarna handlar till stor del om uppdateringar som gör att systemet
bygger på aktuella uppgifter och därmed håller en högre grad av aktualitet.
Med förslaget förstärks utjämningen utifrån faktorer som gleshet och
socioekonomi.

I kostnadsutjämningen för landsting föreslås bl.a. att det införs kompensation
för kraftig befolkningsminskning och befolkningsökning.

Regeringens förslag syftar även till att stärka systemets grundprincip om att
utjämningen ska bygga på faktorer som är strukturella och opåverkbara, till
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exempel befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar. I förhållande
till utredningen innebär det att en variabel som berör försörjningsstöd tas
bort.

Ytterligare en justering som görs i förhållande till utredningens förslag är att
införandeperioden förlängs, så att de kommuner och landsting som drabbas
negativt av förslaget får en längre omställningstid.

Regeringen föreslår att ändringarna träder i kraft 1 januari 2020.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fokus på tillväxt när civilminister
Ardalan Shekarabi besöker Boden
Publicerad 27 augusti 2019

Onsdag 28 augusti besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Boden för att bland annat besöka Boden
Business Park och Svedjebacka äldreboende. Han
kommer även träffa företrädare för Bodens kommun och
Luleå kommun samt representanter från bland annat
Tillväxtverket.
Media är välkomna att delta. Var vänlig kontakta pressekreterare Viktor
Nyberg.

Program

13.00 Besök på Boden Business Park
Samtal om tillväxt i Boden, främst med inriktning på etablering inom
elintensiva näringar, IT-infrastruktur och spelutbildningar. Möjlighet för
enskilda intervjuer.
Adress: Teknikvägen 3-13, Boden

15.30 Träffar representanter för servicepunkterna i Gunnarsbyn och
Harads
Samtal om samverkan och det s.k. ”skafferiavtalet” som gör det möjligt för
kommunal verksamhet att göra inköp via lanthandlarna. Deltar gör bl.a.
Tillväxtverket och Bodens kommuns upphandlingsenhet.
Adress: Kyrkgatan 24, Boden

16.25 Besök på Svedjebacka äldreboende 
Adress: Svartbyleden 1, 961 40 Boden
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sjukfrånvaro bland statsanställda
kvinnor ska analyseras
Publicerad 22 augusti 2019

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i
uppdrag att analysera sjukfrånvaron bland
statsanställda kvinnor. Bakgrunden är att sjukfrånvaron
bland statsanställda kvinnor är mer än dubbelt så hög
som bland männen.
Generellt sett är sjukfrånvaron lägre bland statligt anställda än på övriga
arbetsmarknaden. Gemensamt för hela arbetsmarknaden är dock att
sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män, och i staten är kvinnors
sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög.

– Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare, så när vi ser att
sjukfrånvaron är mer än dubbelt så hög bland statsanställda kvinnor behöver
vi agera. Därför ger vi nu Statskontoret i uppdrag att analysera varför det ser
ut som det gör, för att vi därefter ska kunna ta ställning till om vidare
åtgärder behövs, säger civilminister Ardalan Shekarabi som är ansvarig för
statlig arbetsgivarpolitik.

Enligt uppdraget ska Statskontoret analysera hur myndigheter arbetar för att
förebygga och minska den arbetsrelaterade ohälsan, och i vilken utsträckning
erfarenheter sprids och delas mellan myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern besöker Skellefteå
21 augusti
Publicerad 20 augusti 2019

Onsdagen den 21 augusti besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Skellefteå. Bland besöken ingår
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och
Pensionsmyndigheten.
Media är välkomna att delta under delar av dagen. För mer information
kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

Program

11.00 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Adress: Nygatan 24

13.00 Pensionsmyndigheten på servicekontoret i Skellefteå
Adress: Kanalgatan 77

14.00 Northvolts etableringsområde
Adress: Norra Bergsbyn

16.00 Fotboll med Clemensnäs IF:s damlag, herrlag och flick- och
pojklag
Adress: CIF:s lokal samt fotbollsplan: Skelleftehamnsvägen 100, Ursviken
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regional utveckling i fokus när
civilministern besöker
Örnsköldsvik
Publicerad 13 augusti 2019

Onsdag den 14 augusti reser civilminister Ardalan
Shekarabi till Örnsköldsvik, där han bland annat
besöker stadens servicekontor, Luftfartsverket och RISE
Processum. Besöken kommer främst att handla om hur
staten kan främja lokal och regional utveckling.
Media är välkomna att delta under delar av dagen. Kontakta pressekreterare
Viktor Nyberg för mer information.

Program

9.40 Luftfartsverket och Örnsköldsvik Airport

LFV och Örnsköldsvik Airport presenterar de olika forskningsprojekt om
autonoma flygplatser som bedrivs på Örnsköldsviks flygplats.

Adress: Örnsköldsvik Airport, Västanå 100, Husum

12.30 RISE Processum

Samtal om statens betydelse för forsknings- och utvecklingsarbetet som
bedrivs inom bioraffinaderi.

Adress: Hörneborgsvägen 10, Domsjö

15.00 Servicekontoret i Örnsköldsvik
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Civilministern besöker servicekontoret i Örnsköldsvik som är ett av fyra
servicekontor i Västernorrland. Här bedriver Skatteverket,
Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen verksamhet.

Adress: Torggatan 10, Örnsköldsvik



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Justitiedepartementet

Nya regler om konsumentköp
Publicerad 18 juli 2019 Uppdaterad 18 juli 2019

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning
som ska se över konsumenträttslagstiftningen med
anledning av att EU har beslutat om två direktiv på
området.
– Det är mycket tillfredsställande att EU-direktiven har antagits och att vi nu
moderniserar konsumentköpsreglerna i Sverige och resten av Europa. Det är
viktigt att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa goda förutsättningar
för företag att växa och utveckla sina produkter, säger justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson. 

EU har beslutat om två direktiv på konsumenträttens område. Det ena
direktivet rör tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, t.ex.
att en konsument får tillgång till dataspel, musik eller film som erbjuds på
nätet. Det andra direktivet rör försäljning av varor till konsumenter i butik
eller på nätet. Regeringen har nu gett en särskild utredare i uppdrag att ta
ställning till hur direktiven ska genomföras i Sverige.

Varje dag konsumerar människor varor och tjänster och det blir allt vanligare
att detta sker på nätet och över gränserna. Det utvecklas hela tiden nya
digitala produkter och tjänster som konsumenter kan strömma eller ladda
ned. Utvecklingen innebär även att olika digitala element integreras i eller
kopplas till en vara.

– Direktiven bidrar till att öka konsumenternas förtroende för handeln på
den inre marknaden genom att tillhandahålla enhetliga regler med tydliga
konsumenträttigheter, säger konsumentminister Ardalan Shekarabi.

Justitierådet Malin Bonthron har åtagit sig uppdraget som särskild utredare.
Uppdraget ska redovisas senast i september 2020.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen inrättar en
välfärdskommission för att stärka
välfärden
Publicerad 05 juli 2019

Regeringen inrättar en välfärdskommission där staten,
kommuner och regioner och fackföreningar ska hitta
metoder för att stärka välfärden framöver. Det
meddelade finansminister Magdalena Andersson och
civilminister Ardalan Shekarabi idag.
– Välfärden är vårt viktigaste omfördelande verktyg för att skapa ett jämlikt
samhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att
mer resurser ska gå till välfärden, detta i en tid då vi blir fler äldre. Att vi
lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men
innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma
lösningar som steg för steg stärker välfärden. Det är så vi har byggt Sverige
och det är så vi ska utveckla Sverige vidare, säger finansminister Magdalena
Andersson.

Kommissionen tillsätts mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn
står inför under de kommande mandatperioderna. Enligt beräkningar från
Finansdepartementet kommer finansieringsgapet i kommunsektorn uppgå till
ca 90 miljarder kronor år 2026, dvs. skillnaden mellan den utgiftsnivå
kommunsektorn kan hålla med dagens skattesatser och den utgiftsnivå som
kommer att krävas för att upprätthålla samma standard i välfärdstjänsterna
som idag. Prognoserna visar också att tillgången på kompetens inom
välfärdssektorn kommer att vara ansträngd under kommande decennium.
Detta innebär att välfärden även måste hitta nya arbetssätt.

Utgångspunkten för Välfärdskommissionens arbete är att välfärdssektorns
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aktörer tillsammans behöver samarbeta för att stärka välfärden.
Kommissionen kommer noggrant se över alla möjligheter att förbättra
förutsättningarna att leverera välfärdstjänster i framtiden.

– Det är uppenbart att staten och kommunsektorn behöver ta ett gemensamt
ansvar för att vi ska kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet även i
framtiden. Det här är inte enkelt och det finns ingen enkel lösning. Det
kommer kräva systematiskt och strukturerat arbete, både inom kommunerna
och i samarbetet mellan staten och kommunsektorn, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Välfärdskommissionen kommer att inleda sitt arbete under hösten 2019.
Regeringen kommer att bjuda in företrädare för Sveriges kommuner,
landsting och fackföreningar att delta.

Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2021.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressträff med Magdalena
Andersson och Ardalan Shekarabi
Publicerad 04 juli 2019

Fredagen den 5 juli presenterar finansminister
Magdalena Andersson och civilminister Ardalan
Shekarabi nya åtgärder för att utveckla och stärka
välfärden.

Tid: 5 juli 2019 kl. 12.15
Plats: S:t Hansskolan, Visby

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Presslegitimation och föranmälan krävs.

Anmälan till Nina Kefi: nina.kefi@regeringskansliet.se senast fredag 5 juli
klockan 10.00.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår omlokalisering
av 80 årsarbetskrafter från
Stockholm till Härnösand
Publicerad 17 juni 2019

Regeringen har i dag tagit emot betänkandet om ökad
statlig verksamhet i Härnösand. Utredningen föreslår
omlokalisering av delar av verksamheter från fem olika
myndigheter. De fem myndigheterna ska samlas i
gemensamma kontorslokaler i anslutning till
Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler i
Härnösand.
- Härnösand har en lång tradition som utbildningsort och en omfattande
erfarenhet av statlig administration. Jag är övertygad om att en ökad statlig
närvaro i Härnösand kan ge positiva effekter för både Västernorrland och
Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den
statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från
flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler
med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.

Utredningen föreslår att delar av verksamheter från fem olika myndigheter
flyttas till en gemensam kontorsgemenskap där Specialpedagogiska
skolmyndigheten fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattar ca 80
årsarbetskrafter och gäller följande:

Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom
hälso- och sjukvård
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Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som
verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och
kommunikationsverksamhet
Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och
översättare.

- För att samhället ska hålla ihop behöver staten finnas närvarande i hela
landet. Regeringen är fast besluten att förstärka den statliga närvaron. Vi ska
nu analysera utredningens förslag och de kommer vara ett viktigt underlag i
det fortsatta arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fokus på spelreklam när
civilministern besöker Rom
Publicerad 17 juni 2019

Den 17–19 juni besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Rom. Där träffar han bland annat representanter från
Italiens regering och tull- och monopolmyndigheten för
samtal om hur Italien arbetar med konsument- och
spelfrågor.
Från 1 januari i år är spelreklam förbjuden i Italien. Med anledning av det
och regeringens arbete med att hantera den aggressiva spelreklamen i
Sverige träffar civilminister Ardalan Shekarabi Italiens viceminister och
generaldirektören för tull- och monopolmyndigheten.

- Att få ta del av andra länders erfarenheter, i det här fallet av Italiens
totalförbud av spelreklam, är värdefullt för vårt fortsatta arbete med
konsumentskydd på den svenska spelmarknaden, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Civilministern träffar även justitieministern, ministern för offentlig
förvaltning, ministern för regionala frågor, statssekreterare med ansvar för
idéburna offentliga partnerskap (IOP), samt generaldirektören för den ideella
organisationen Sant’Egidio. Samtalen kommer bland annat beröra
antikorruption och arbetet med IOP.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningen om ökad statlig
verksamhet i Härnösand tas emot
Publicerad 17 juni 2019

I dag tar finansmarknads- och bostadsminister Per
Bolund emot utredningen om ökad statlig verksamhet i
Härnösand.

Tid: 17 juni 2019 kl. 14.10
Plats: Lilla Pressrummet, entré från vakten vid Rödbogatan 6, Stockholm

I samband med överlämnandet anordnas en pressträff kl. 14.10 med särskild
utredare Ingegerd Palmér, Per Bolund och ansvarig minister för offentlig
förvaltning, Ardalan Shekarabi. Utredningen har sett över möjligheten att
samla och flytta uppgifter från myndigheter i Stockholms län till
gemensamma kontorslösningar i Härnösand.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om bättre statistik om
offentlig upphandling
Publicerad 13 juni 2019

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till
riksdagen som ska ge bättre statistik om offentlig
upphandling. Tillförlitlig och heltäckande statistik är
nödvändig för att möjliggöra god insyn i hur offentliga
medel används och för att ge en samlad bild av den
offentliga upphandlingen i Sverige. Statistiken kan
bland annat ge svar på hur vanligt det är att miljö- eller
arbetsrättsliga villkor ställs i upphandlingar.
- Som ett steg i arbetet med att höja kvaliteten på den offentliga
upphandlingen förbättrar vi nu statistiken på området. Det handlar om att vi
ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar används och följa hur den
nationella upphandlingsstrategin tillämpas, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

I propositionen föreslås att statistik om offentlig upphandling ska tas fram
främst genom uppgifter i annonser om såväl pågående som genomförda
upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga
ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer bl.a. kunna ge svar på hur omfattande den offentliga
upphandlingen är i Sverige och hur vanligt det är att miljö- eller
arbetsrättsliga villkor ställs i upphandlingar.

Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och
utöva tillsyn över dem. Upphandlingsmyndigheten ska samla all statistik i en
nationell statistikdatabas för upphandling.

https://www.regeringen.se/


Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya
reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
leder svensk företagsdelegation till
Jordanien 12–13 juni
Publicerad 11 juni 2019

Den 12–13 juni besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Jordanien tillsammans med en svensk
företagsdelegation. Syftet med besöket är att belysa
affärsmöjligheter inom FN-systemet och skapa
kontaktytor mellan svenska företag och FN-
representanter i Amman.
Besöket fokuserar på innovativa lösningar som kan bidra till en förbättrad
livsmiljö i regionen samt förbättra FN-organisationernas effektivitet. FN-
organisationerna i Jordanien upphandlar årligen varor och tjänster för över
13,2 miljarder SEK för verksamhet i Mellanöstern. 

- Svenska företag har en unik möjlighet att bidra med innovativa lösningar
som behövs för att möta de utmaningar FN och regionen står inför.
Företagens tydliga fokus på hållbarhet, socialt ansvarstagande och Agenda
2030 kan också bidra till att göra upphandling inom FN mer hållbar, säger
Ardalan Shekarabi.

Under resan kommer civilministern att besöka världens näst största
flyktingläger, Zaatari. Civilministern kommer även att besöka Princess
Basma Center som arbetar med flyktingar och lokalbefolkning i staden
Mafraq utanför Amman. I samband med statsrådets besök arrangerar
ambassaden och Business Sweden också nätverksträffar med FN, enskilda
organisationer och jordanska företag. Vidare kommer statsrådet att träffa
kvinnliga företagsrepresentanter för att diskutera inkluderande tillväxt och
kvinnligt arbetskraftsdeltagande samt motparter från den jordanska
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regeringen.

Sveriges ökade fokus på FN-upphandlingar ingår i regeringens exportstrategi
som lanserades 2015. Delegationen som civilministern leder består av 10
svenska företag verksamma inom bland annat industrin, energisektorn samt
hälsosektorn.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kartläggning av statlig närvaro
och service visar på ojämn
fördelning
Publicerad 07 juni 2019 Uppdaterad 07 juni 2019

Det finns statliga arbetsställen i de allra flesta
kommuner i landet. Samtidigt är den statliga närvaron
och servicen ojämnt fördelad över landet. Det
framkommer av länsstyrelsernas kartläggning av den
statliga närvaron och servicen som överlämnats till
regeringen. Kartläggningen är en del av ett uppdrag till
länsstyrelserna som rör den statliga närvaron i landet.
Regeringen gav uppdraget till länsstyrelserna den 28 mars 2019 och arbetet
har samordnats av Länsstyrelsen i Örebro län. I uppdraget ingick bland annat
att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt
vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

- Staten ska finnas närvarande i hela landet. För att stärka den statliga
närvaron och servicen behövs ett brett kunskapsunderlag om hur det ser ut i
landets kommuner. Den här kartläggningen blir en viktig del i regeringens
fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Redovisningen visar bl.a. att 275 av 290 kommuner har statliga arbetsställen,
dvs. där myndigheter är verksamma. Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om
i Sverige. De 15 kommuner som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre
kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Samtidigt visar
kartläggningen att närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet.

Redovisningen visar även att de flesta myndigheter arbetar med samverkan.
Det kan till exempel handla om statliga servicekontor eller nyttjande av
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kommuners eller andra myndigheters lokaler vid tillfälliga besök. Samtidigt
framkommer det i kartläggningen att samverkan mellan myndigheter kan
utvecklas ytterligare.

Den senaste kartläggningen av den statliga närvaron genomfördes av
Statskontoret på uppdrag av regeringen. En jämförelse med uppgifterna i den
rapporten visar att antalet statliga arbetstillfällen ökade i samtliga län
förutom ett under perioden 2014–2017, från totalt cirka 235 000
arbetstillfällen 2014 till cirka 252 000 arbetstillfällen 2017.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer
m.fl.
Publicerad 29 maj 2019

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl.
Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer,
landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.
Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt
länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 2,0 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2018 och innebär en andra
justering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar tiden 1
oktober 2017 - 30 september 2020.

Beslut om de nya lönerna kan begäras ut från respektive departement och
finns tillgängliga så snart de har expedierats.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för statssekreterarna
Publicerad 29 maj 2019

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för statssekreterarna.
För statsministerns statssekreterare är den nya lönen 114 400 kronor per
månad. För kabinettssekreteraren och övriga statssekreterare är den nya
lönen 102 700 kronor per månad.

Den nya lönen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2018. Höjningen motsvarar en
löneökningstakt om 2,0%.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern i rundabordssamtal
om likvärdig välfärd
Publicerad 28 maj 2019

I morgon den 29 maj samlar civilminister Ardalan
Shekarabi ett antal mindre kommuner, som tagit ett stort
ansvar för flyktingmottagandet, för ett rundabordssamtal
om likvärdig välfärd i hela landet. Syftet med samtalet är
att utbyta erfarenheter och diskutera de framgångar och
utmaningar som finns kopplat till välfärdsuppdraget.
- Kommunerna måste kunna möta de utmaningar de står inför och samtidigt
kunna erbjuda medborgarna en välfärd av hög kvalitet. Regeringens uppdrag
är att stärka förutsättningarna för det och därför behöver vi lyssna till
kommunernas erfarenheter och perspektiv, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Regeringen arbetar med att uppdatera kostnadsutjämningen så att den går i
takt med samhällsutvecklingen och att låta kommunutredningen ta fram en
strategi för hur kommunernas kapacitet kan stärkas genom strukturåtgärder.

De inbjudna är representanter från ett antal kommuner i olika delar av landet
varav många tagit ett stort ansvar i mottagandet av asylsökande och
etablering av nyanlända.

Samtalet hålls under eftermiddagen onsdagen den 29 maj på
Finansdepartementet i Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker kommuner i
Göteborgsområdet
Publicerad 21 maj 2019

I morgon den 22 maj besöker civilminister Ardalan
Shekarabi kommuner i Göteborgsområdet, bland annat
på ungdomshuset Framsteget i Kungälv som fokuserar
på unga och vuxna som riskerar att hamna i
utanförskap. Han träffar även elever på
Vuxenutbildningen i Stenungsund.
Media är välkommen att delta under dagen. För mer information, kontakta
pressekreterare Viktor Nyberg.

Program

11.15 Besök på ungdomshuset Framsteget
Framsteget är en del i Kungälvs kommuns pilotarbete för ökad social
hållbarhet och målet att nå Sveriges lägsta arbetslöshet.
Adress: Skomakaren, Triogatan 5, Kungälv

14.30 Verksamhetsbesök på Vuxenutbildningen i Stenungsund
Adress: Hasselbackevägen 86, Stenungsund
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Degerfors
Publicerad 20 maj 2019

I morgon den 21 maj besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Degerfors. Bland annat besöker han
stålverket Outokumpu Stainless.
Tid: klockan 16.00
Plats: Outokumpu Stainless, Bruksparken 2. 
Civilministern kommer bland annat att träffa medarbetare och representanter
från IF Metall.

Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Anders Flanking ny landshövding i
Gotlands län
Publicerad 17 maj 2019

Regeringen har utsett Anders Flanking till landshövding
i Gotlands län. Anders Flankings förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Gotlands län
gäller från och med den 1 juni 2019 till och med den 31
maj 2022.
- Anders Flanking är en kunnig och kompetent person som har erfarenhet av
både svensk statsförvaltning och av att vara politiskt förtroendevald, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Anders Flanking är född 1957. Han är sedan juli 2016 länsråd vid
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Anders Flanking har tidigare bland annat
varit kommunalråd, riksdagsledamot och partisekreterare. Mellan 2011 till
2014 var han statssekreterare på Miljödepartementet.

- Jag är hedrad och ödmjuk att ha fått regeringens förtroende att leda
länsstyrelsens arbete på Gotland. Jag ser en stor potential i ett län som
Gotland, som har en stark attraktionskraft. Som ny landshövding och chef
för länsstyrelsen kommer jag nu börja med att sätta mig in i min nya roll och
jag ser fram emot att ta mig an arbetet att utveckla länet tillsammans med
personalen, näringslivet, organisationer och regionen. Min erfarenhet från
arbetet som länsråd är att det är fantastiskt att få arbeta på en länsstyrelse
med bredden av uppgifter och samtidigt en regional närvaro.  

Tidigare landshövding vid Länsstyrelsen i Gotlands län Cecilia Schelin
Seidegårds förordnande löpte ut den 31 december 2018 efter åtta år som
landshövding.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
Gotlands nya landshövding
Publicerad 16 maj 2019

I morgon presenterar civilminister Ardalan Shekarabi
Gotlands nya landshövding under en presskonferens i
Visby.

Tid: 17 maj 2019 kl. 09.30
Plats: Länsstyrelsen Gotland, Visborgsallén 4

Observera att föranmälan till pressträffen krävs. Var vänlig maila till
sofia.osterlof@regeringskansliet.se.

Under dagen kommer civilministern även att besöka Visby Lasarett. Media
är välkommen att delta. För mer information, kontakta pressekreterare
Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre statistik om offentlig
upphandling
Publicerad 16 maj 2019

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som
ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.
Statistiken skulle bland annat kunna ge svar på hur
vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga krav ställs i
upphandlingar.
- Vi ska höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen. Förslaget är ett
viktigt steg för att vi ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar
används och för att vi ska kunna följa hur den nationella
upphandlingsstrategin tillämpas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statistiken kommer att kunna ge svar på bland annat hur stor den offentliga
upphandlingen är i Sverige och hur vanligt det är att miljö- eller
arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar. Statistiken kommer enligt förslaget
i första hand tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om
genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna
är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade
annonsdatabaser.

Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och
utöva tillsyn över dem. Statistiken ska samlas i en nationell statistikdatabas
för upphandling hos Upphandlingsmyndigheten.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya
reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi deltar i
Konsumentdagarna i Ronneby
Publicerad 13 maj 2019

Imorgon den 14 maj besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Blekinge, bland annat för att medverka i
Konsumentdagarna i Ronneby.
Program:

Kl. 12.40-15.30 
Deltar i Konsumentdagarna

Media är välkommen att delta i besöket. Kontakta pressekreterare Viktor
Nyberg för mer information.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konsumentverket ska kartlägga
konsumentskyddet vid så kallade
loot-lådor i datorspel
Publicerad 08 maj 2019 Uppdaterad 08 maj 2019

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att
kartlägga och bedöma eventuella brister i
konsumentskyddet vid lotteri- och kasinoliknande inslag
i datorspel, exempelvis så kallade loot-lådor.
De lotteri- och kasinoliknande inslagen har fått kritik för att utnyttja barn
och ungdomar och andra konsumenter i en utsatt position.

- Vi behöver säkerställa att konsumenterna har ett tillräckligt skydd. Att
dataspel är ett stort intresse bland barn och unga gör frågan extra viktig,
säger civilminister Ardalan Shekarabi som är ansvarig för konsument- och
spelfrågor.

Flera länder utreder dessa företeelser, och i ett par länder har man slagit fast
att vissa former av loot-lådor strider mot spellagstiftningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Gävle
Publicerad 07 maj 2019

I morgon den 8 maj besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Gävle. Under dagen besöker han bland
annat hemtjänsten i Bomhus och Myndigheten för
arbetsmiljökunskap. Teman för dagen är effektiva
offentliga verksamheter och arbetsmiljöfrågor.
Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Viktor Nyberg för
mer information.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Justitiedepartementet

Gruppen av stater mot korruption
(Greco) har utvärderat Sveriges
åtgärder för att förebygga
korruption
Publicerad 03 maj 2019

Sverige har tillträtt Europarådets konventioner mot
korruption och är sedan 20 år medlem av Greco,
Europarådets organ för att följa upp efterlevnaden av
konventionerna. Greco utvärderar ländernas konkreta
åtgärder och fokuserar på några sektorer i taget.
Utvärderingen resulterar i en rapport med fakta, analys
och rekommendationer till åtgärder. Genomförandet av
rekommendationerna följs sedan regelbundet upp.
Just nu pågår den femte utvärderingsrundan, där Polismyndigheten och
högsta nationella nivån granskas. Rapporten bygger på skriftligt material och
på besök i Sverige, då utvärderingsteamet talade med över 60 personer från
olika sektorer i samhället.

Greco konstaterar att Sverige har en låg nivå av korruption och berömmer
den långtgående öppenheten när det gäller tillgången till information om
regeringens och Polismyndighetens arbete.

– Sverige har en lång tradition av en mycket låg nivå av korruption och det
är glädjande att Greco uppmärksammar det. Vi kommer nu att analysera
rapporten och gå vidare med vårt arbete, säger justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson.
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Greco lyfter också fram de nya lagarna om karenstid vid övergång till den
privata sektorn och om skyldighet för bland annat statsråd att anmäla
innehav av finansiella instrument.

– Regeringen har nyligen infört bestämmelser om karens när politiker går
över till det privata näringslivet, något som Greco välkomnar och vill se en
vidareutveckling av. Vi har också nyligen kommit med flera åtgärder för att
förstärka arbetet med en god förvaltningskultur i staten. Till exempel arbetar
vi för att införa en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för alla
statsanställda om grundläggande principer för att förebygga jäv och
intressekonflikter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Greco rekommenderar i 15 punkter Sverige att på olika sätt fortsätta
utveckla arbetet för att stärka öppenheten, integriteten och
ansvarsskyldigheten i de granskade sektorerna, för att ännu bättre förebygga
korruption.

Regeringen ser rekommendationerna som ett bra stöd för det kontinuerliga
arbetet att förebygga och motverka korruption. Processen för att omhänderta
rekommendationerna på bästa sätt har redan påbörjats och innebär i vissa
avseenden att vidareutveckla redan pågående initiativ.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Kalmar och Torsås med
fokus på lokal statlig närvaro
Publicerad 03 maj 2019

På måndag den 6 maj besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Kalmar och Torsås. Under dagen besöker
ministern flera lokala verksamheter, bland annat
Kalmars servicekontor, förskolan Ängen i Bergkvara och
Christinelunds gård.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Viktor Nyberg för
mer information.

Program

10.00 Besök på Servicekontoret i Kalmar
Adress: Malmbrogatan 12, Kalmar

11.05 Besök på Christinelunds Gård
Adress: Christinelunds Gård 102, Vassmolösa

13.25 Besök på förskolan Ängen i Bergkvara
Adress: Förskolegatan 4, Bergkvara

15:00 Besök på Kalmar Sciencepark
Adress: Bredbandet 1, Kalmar
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ska föreslå
begränsningar av spelreklamen
Publicerad 24 april 2019 Uppdaterad 24 april 2019

Regeringen avser att ge Spelmarknadsutredningen i
uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa
spelreklamen. Utredningen ska föreslå hur
spelreklamen kan begränsas såväl vad gäller
omfattning som innehåll.
I spellagen som gäller sedan 1 januari i år finns krav på att reklam för spel
ska vara måttfull. Trots det utsätts konsumenter fortfarande för aggressiv
spelreklam. Civilminister Ardalan Shekarabi kallade därför till sig
spelbranschen den 14 februari för att uppmana till egenåtgärder för att få
bort den aggressiva spelreklamen. Senast den 31 mars skulle åtgärderna
redovisas.

- De åtgärder branschen presenterade för mig innehöll bra delar, men var
långt ifrån tillräckligt för att komma tillrätta med situationen. Nu vidtar
regeringen ytterligare åtgärder för att få bort den aggressiva spelreklamen.
Det handlar om att skydda Sveriges konsumenter, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Regeringen gav i juni 2018 Spelmarknadsutredningen i uppdrag att analysera
bl.a. hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av
spelmarknaden, samt att överväga ytterligare åtgärder för att minska
skadeverkningar av spel. Nu ger alltså regeringen utredningen i uppdrag att
dessutom ta fram åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel.

I uppdraget ingår bl.a. att överväga

om särskild måttfullhet bör gälla, på samma sätt som för alkoholreklam
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om vissa inslag i spelreklam bör begränsas, t.ex. om bonusar, jackpottar
och gratisspel
ytterligare informationskrav (t.ex. om sannolikhet att vinna)
om särskilda begränsningar bör gälla för farligare spel
hur omfattningen av reklam kan begränsas, t.ex. gällande reklam under
livesändningar av sport
konsekvenser av ett totalt eller partiellt förbud av spelreklam 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Rättelse: tidigare uppgavs i pressmeddelandet att uppdraget ska redovisas
senast den 1 oktober 2020, rätt datum är 31 oktober 2020.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
regeringens plan för att stoppa
aggressiv spelreklam
Publicerad 24 april 2019 Uppdaterad 24 april 2019

Idag, onsdag 24 april kl. 13.40 håller civilminister
Ardalan Shekarabi en presskonferens om regeringens
nästa steg i arbetet med att stoppa den aggressiva
spelreklamen.

Tid: 24 april 2019 kl. 13.40
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6.

I februari gav Ardalan Shekarabi spelbranschen i uppdrag att presentera
förslag på självreglering vad gäller spelreklam. Med anledning av att det
förslag som lämnades inte anses vara tillräckligt för att stoppa den aggressiva
spelreklamen presenteras nu regeringens nästa steg.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår att
befolkningens synpunkter ska
beaktas vid ändringar i
landstingsindelningen
Publicerad 11 april 2019

Regeringen har i dag beslutat om lagrådsremissen
Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Syftet
är att det av indelningslagen också ska framgå vilken
hänsyn som ska tas till dessa synpunkter.
Indelningskommittén fick, till följd av ett tillkännagivande från riksdagen, i
uppdrag att föreslå en reglering i indelningslagen. Kommitténs förslag ligger
till grund för det som nu remitteras till Lagrådet.  

I indelningslagen finns det inga regler om vilken hänsyn som ska tas till
synpunkter från landsting, kommuner och befolkningen vid ändringar i
landstingsindelningen. Sådana regler finns dock för ändringar i kommun‐
indelningen. Anledningen till skillnaderna är att ändringar i landstings‐
indelningen vanligen följer av ändringar i kommunindelningen. Vidare är
landstingsindelningen knuten till länsindelningen och därmed också till den
statliga administrationen.

Under 2000-talet har en minskning av antalet län och landsting utretts och
diskuterats vid flera tillfällen. Detta förslag säkerställer att hänsyn tas till
berörda landsting och kommuner samt befolkningen också vid ändringar i
landstingsindelningen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förlänger
Kommunutredningen
Publicerad 11 april 2019 Uppdaterad 11 april 2019

Regeringen beslutade i dag att förlänga utredningstiden
för Kommunutredningen till 28 februari 2020.
Kommunutredningen har i uppdrag att utarbeta en
strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra
sina uppgifter och hantera de utmaningar som finns.
För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det
nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras
samlade uppgifter och åtaganden. Under förra mandatperioden beslutade
regeringen därför att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta en
strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera utmaningarna. Nu förlänger regeringen utredningstiden, vilket
innebär att uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2020.
Tilläggsdirektivet innebär inte någon förändring av uppdraget.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern till Sveg för samtal
om likvärdig välfärd i hela landet
Publicerad 09 april 2019

Onsdagen den 10 april besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Sveg i Härjedalen. Fokus för dagen är den
statlig närvaron i regionen och kostnadsutjämningens
roll i att skapa en likvärdig välfärd i hela landet.
Under dagen träffar civilminister Ardalan Shekarabi representanter för
kommunen. Mot bakgrund av att regeringen i februari remitterade
Kostnadsutjämningsutredningens betänkande, kommer samtalen till stor del
handla om utjämningssystemets roll i att skapa likvärdiga förutsättningar för
kommuner och landsting. Även den statliga närvaron i regionen kommer stå i
fokus.

Media är välkommen att delta under dagen. För mer information om
programmet, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi deltar i
minnesceremoni 25 år efter
folkmordet i Rwanda
Publicerad 05 april 2019

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Kigali för att
delta i minnesceremonin med anledning av att det är 25
år sedan folkmordet i Rwanda. Folkmordet mot tutsier
1994 krävde uppskattningsvis 800 000 människoliv.
Allt sedan folkmordet mot Tutsi i Rwanda 1994 genomförs varje år Kwibuka
- en minnesperiod som fokuserar på folkmordet och landets
försoningsprocess. Minnesperioden kommer i år att särskilt fokusera på
ungdomar och folkmordsprevention. Ardalan Shekarabi deltar i
minnesceremonin den 7 april i Kigali tillsammans med internationella
högnivågäster.

- Det är ofattbart att över 800 000 människor på ett överlagt och medvetet
sätt attackerades och dödades, på bara hundra dagar. Regeringen uttrycker
sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla rwandier som drabbades och
deras familjer och anhöriga. Det påminner oss om vikten av att tillsammans i
världssamfundet arbeta för universella värderingar och säkerställa respekten
för de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att berätta Rwandas historia för
att förhindra att folkmord sker igen, säger Ardalan Shekarabi.

Sverige har sedan 1996 givit stöd till försoningsprocessen, liksom till de
rättsprocesser som än idag ställer ansvariga för folkmordet inför rätta.

För mer information om programmet, kontakta pressekreterare.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Arbetsförmedlingen i Falun
Publicerad 02 april 2019

Onsdag den 3 april besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Arbetsförmedlingen i Falun.
Verksamhetsbesöket på Arbetsförmedlingen pågår ca kl. 10.00-11.00. Under
besöket kommer civilministern bland annat träffa de anställda.

Plats: Arbetsförmedlingen, Kristinegatan 28, Falun

Media är välkommen att delta. För mer information, kontakta
pressekreterare Viktor Nyberg.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger Tillitsdelegationen
i uppdrag att utforma en
obligatorisk introduktionsutbildning
för statsanställda
Publicerad 29 mars 2019

Nu tas nästa steg i Tillitsreformen. Regeringen
beslutade igår att ge Tillitsdelegationen ett utvidgat
uppdrag. Uppdraget är att lämna förslag till hur och när
en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för
statsanställda kan införas.
Införandet av en gemensam introduktionsutbildning är ett led i regeringens
arbete med att främja en god förvaltningskultur i staten och därmed stärka
tilliten till staten och det offentliga.

- Att införa en obligatorisk introduktionsutbildning är ett sätt att stärka
kunskapen om och skapa en samsyn kring de gemensamma professionella
värderingar som ska prägla alla statsanställda, oavsett om man jobbar i
exempelvis försvaret, på våra lärosäten eller domstolar. Därigenom kan
riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden förebyggas,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med regeringsbeslutet om ett utvidgat uppdrag beslutades att utse
Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN och ledamot i
Tillitsdelegationen, till ny ordförande i delegationen.

- Jag är mycket glad över att Christina Forsberg tackat ja till att leda
delegationens fortsatta arbete. Hon kommer med sin breda erfarenhet som
myndighetschef och med välrenommerade ledaregenskaper leda arbetet på
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ett utmärkt sett.

Beslut togs även att utse Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid
Uppsala universitet, till ny ledamot.

- Shirin Ahlbäck Öberg kommer med sitt breda forskningsfält som inkluderar
både professionernas ställning och styrnings- och ledningsfrågor i offentlig
sektor att bli en tillgång för delegationen när uppdraget nu vidgas, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

- Jag vill också passa på att tacka tidigare ordförande Laura Hartman för sitt
arbete. Hon har genom sitt arbete för delegationen bidragit till ett
perspektivskifte i synen på hur nytta bäst skapas i offentlig sektor, avslutar
civilministern.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2020.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att
kartlägga statlig närvaro och
service
Publicerad 28 mars 2019 Uppdaterad 28 mars 2019

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga
statlig närvaro i länen och kommunerna. I uppdraget
ingår både att redovisa vilka statliga myndigheter som
bedriver verksamhet i länen och vilka statliga tjänster
och vilken servicenivå som tillhandahålls. De ska även
ta fram metoder för att löpande följa upp och redovisa
den statliga närvaron.
- Vi måste se till att staten finns närvarande i hela landet. Nu ger vi ett
uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron i varje
kommun. För att kunna förstärka statens närvaro och service i landet
behöver regeringen ett samlat kunskapsunderlag. Detta är viktigt inte minst
mot bakgrunden av de neddragningar på Arbetsförmedlingen som blir
konsekvensen av den budget riksdagen beslutat om för 2019, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Länsstyrelserna ska bland annat redovisa antalet statliga arbetstillfällen i
länen och kommunerna, samt beskriva vilken samverkan som sker mellan
myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig närvaro och service. I
uppdraget ingår även att redovisa i vilken utsträckning statliga myndigheter
samrått med andra berörda myndigheter vid verksamhetsminskningar.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och en första
delredovisning innehållande kartläggningen av statliga arbetstillfällen ska
redovisas 31 maj 2019. Redovisningen av metoder för att löpande följa upp
och redovisa statlig närvaro sker senast 15 augusti 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Värmland för myndighetsbesök
och samtal om statlig närvaro
Publicerad 26 mars 2019

I morgon den 27 mars besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Karlstad och Kil. I Karlstad besöker
civilministern Fastighetsmäklarinspektionen och
Konsumentverket. Därefter hålls samtal med
förtroendevalda om statlig service och närvaro i Kils
kommun. Dagen avslutas med ett partiarrangemang.
Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Viktor Nyberg för
mer information.

Program för Karlstad

12.30 Besök på Fastighetsmäklarinspektionen med bl.a. myndighetschef
Gunilla Paulsson.

13:45 Besök på Konsumentverket med bl.a. generaldirektör Cecilia Tisell.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Kulturutskottet om
aggressiv spelreklam
Publicerad 12 mars 2019 Uppdaterad 12 mars 2019

Den svenska spelmarknaden har omreglerats och den
nya spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Med
anledning av det besöker Ardalan Shekarabi
kulturutskottet, som är det utskott som inom riksdagen
ansvarar för spelfrågor, för att informera om arbetet.
Under besöket kommer civilminister Ardalan Shekarabi att informera
utskottet om arbetet med reformen och vilka frågor som är aktuella på
spelområdet. Regeringen har haft anledning att särskilt fokusera på
utvecklingen vad gäller spelreklam.

– Jag bjöd den 14 februari in licensierade aktörer för ett samtal. Jag var då
särskilt tydlig med att branschen behöver visa handlingskraft vad gäller
utvecklingen av aggressiv spelreklam. Branschen har nu fått i uppdrag att
senast den 31 mars återkoppla till regeringen vilka åtgärder man kommer att
vidta. Jag kommer att följa utvecklingen noga och därefter ta ställning till om
ytterligare åtgärder behövs, säger Ardalan Shekarabi.

Besöket äger rum under tisdagen den 12 mars.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Robertsfors
Publicerad 05 mars 2019

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Robertsfors
onsdagen den 6 mars. Syftet med civilministerns besök
är bland annat att informera sig om kommunens arbete
med kompetensförsörjning och lokal service samt hur
samverkan med den statliga nivån fungerar. Dagen
avslutas med ett öppet möte.
Program

Möte med bland andra kommunledningen, representanter för lärcentrum
och arbetsmarknadsenheten
Lunch och samtal med kommunalråd från regionen
Besök om digitala hjälpen och samarbetet med studieförbund
Besök på äldreboende i kommunen
Öppet möte med PRO               

Media är välkomna. Kontakta pressekreterare Viktor Nyberg för mer
information om programmet och tid för intervjuer.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi i
rundabordssamtal om statlig
närvaro och service i mindre
kommuner
Publicerad 04 mars 2019

Tisdag 5 mars träffar civilminister Ardalan Shekarabi
representanter från nio mindre kommuner för ett
rundabordssamtal om den statliga närvaron i landet.
Samtalet är en del av regeringens arbete för att stärka den statliga närvaron
och förbättra tillgången till statlig service i hela Sverige.

- Staten ska leverera en god service i hela landet. Det handlar om att
upprätthålla tilliten och stärka förtroendet för det offentliga. Att lyssna till
erfarenheter från kommunala företrädare är viktigt i det fortsatta arbetet,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Rundabordssamtalet hålls tisdag 5 mars 14.30-15.30 på
Finansdepartementet.

Deltagande representanter:

Göran Edberg (S), Hylte kommun
Kent Grängstedt (S), Hällefors kommun
Stihna Johansson Evertsson (C), Högsby kommun
Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun
Ulrika Liljeberg (C), Leksands kommun
Leif Pettersson (S), Ludvika kommun
Johan Andersson (C), Sollefteå kommun
Kjell Öjeryd (V), Sorsele kommun
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John-Erik Jansson (C), Söderhamns kommun

För mer information kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tillsynen av spelmarknaden stärks
Publicerad 28 februari 2019

Spelbolagen ska följa den nya spellagen och svenska
konsumenter ska skyddas. Regeringen ger därför
Spelinspektionen och Konsumentverket i uppdrag att
rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att se
till att spelbolagen följer den nya spellagen, bland annat
gällande spelreklam. Myndigheterna ska också redovisa
vilka effekter som åtgärderna haft. Uppdraget ska
redovisas till regeringen senast den 1 september.
- Jag har varit tydlig mot spelbranschen att jag vill se bättring när det gäller
spelreklamen. Om det inte sker tillfredsställande förändring kommer staten
agera. För att kunna agera snabbare om det behövs stärker vi nu tillsynen,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya spellagen trädde ikraft den 1 januari. Hittills har 69 spelbolag
beviljats licens för onlinespel eller vadhållning i Sverige.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen lägger grunden för en
sammanhållen organisation vid
servicekontoren
Publicerad 26 februari 2019 Uppdaterad 26 februari 2019

Regeringen överlämnar idag en proposition till
riksdagen som ger Statens servicecenter förutsättningar
att tillhandahålla lokal statlig service vid
servicekontoren. Förslaget är ett steg i regeringens
arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet.
I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet
och Liberalerna, fastslås att fler servicekontor ska
etableras i hela landet.
Statens servicecenter ska från och med den 1 juni 2019 överta ansvaret för
de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

- Det är viktigt att staten levererar en god service i hela landet. Det handlar
om att upprätthålla tilliten och stärka förtroendet för det offentliga. Genom
att samla den lokala servicen för dessa myndigheter i en sammanhållen
organisation får vi rätt förutsättningar att bygga ut servicekontoren
ytterligare, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen
i hela landet.

- Det är angeläget att fler myndigheter framöver inkluderas i den statliga
serviceorganisationen. I framtiden bör medborgare och företag också kunna
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få hjälp med service avseende Arbetsförmedlingens verksamhet, men
förutsättningarna för detta behöver ses över. De förslag som
Servicekontorsutredningen lämnat kommer att vara vägledande för
regeringens fortsatta arbete med reformen, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kostnadsutjämningsutredningens
betänkande på remiss
Publicerad 08 februari 2019

I dag skickas Kostnadsutjämningsutredningens
betänkande ut på remiss, bland annat till samtliga
kommuner och landsting. Betänkandet innehåller
förslag på förändringar i kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting, som är en del av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt
syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens
villkor, och att det finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet
så att utjämningen mellan olika delar av landet förstärks.

- Januariavtalet innehåller flera viktiga reformer som syftar till att stärka
välfärden i hela landet. Likvärdiga förutsättningar för kommuner och
landsting är avgörande för att ge alla medborgare rättvisa livsvillkor och
motverka klyftor mellan olika landsändar. Utjämningssystemet är en viktig
del i att skapa de förutsättningarna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster.
Samtidigt varierar förhållandena kraftigt mellan kommuner och landsting i
olika delar av landet vad gäller bland annat demografi, geografi och
socioekonomi. Variationerna påverkar behovet av kommunal service och
kostnaderna för att producera denna.

- Kostnadsutjämningen finns för att kompensera de skillnader som finns
mellan olika delar av Sverige. Därför är det också viktigt att statens verktyg
hålls uppdaterade och fångar upp stora samhällsförändringar, säger Ardalan
Shekarabi.
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Mot bakgrund av de utmaningar som kommuner och landsting möter, bl.a. i
form av ett högt demografiskt tryck, behövs också en generell förstärkning
och de allmänna bidragen till kommuner och landsting kommer därför att
fortsätta höjas i en jämn takt över mandatperioden.

Kostnadsutjämningsutredningen har haft i uppdrag att se över att systemet på
ett tillräckligt sätt tar hänsyn till och kompenserar för kostnadsskillnader som
beror på strukturella faktorer.

Remissen går ut till 338 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 17 maj 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statskontorets uppdrag att följa
upp spellagen förlängs
Publicerad 07 februari 2019

I dag beslutade regeringen om att justera Statskontorets
uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av
spelmarknaden. Justeringen innebär att Statskontorets
årliga redovisning förlängs en månad, från 1 mars till
senast 1 april under åren 2019–2022.
Bakgrunden till förlängningen är att Statskontorets redovisning delvis
grundar sig på befolkningsundersökningen Swelogs (Swedish longitudinal
gambling study) som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att rapportera till
regeringen 31 mars. Swelogs är en av världens mest omfattande långsiktiga
befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa.

- Statskontoret ska få de bästa möjligheterna att analysera effekterna av
spelmarknaden. Vi vill ha ett så bra underlag som möjligt för vårt fortsatta
arbete för en fungerande spelmarknad som också skyddar svenska
konsumenter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget till Statskontoret gavs i samband med att regeringen föreslog den
spellag som trädde i kraft 1 januari 2019. Den ursprungliga tiden för
Statskontorets redovisning till regeringen (Finansdepartementet) var senast 1
mars varje år under perioden 2019–2022.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi kallar till sig
spelbranschen
Publicerad 05 februari 2019

Civilminister Ardalan Shekarabi kallar till sig
spelbranschen. Samtliga licenshavare på svensk
spelmarknad bjuds in för att svara på hur spelreklamen
kan leva upp till lagens krav om måttfullhet och
spelreformens mål om en mer hållbar spelmarknad.
Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i kraft. De som nu verkar i
Sverige ska ha licens och den som inte har licens ska stängas ute. 69 bolag
har hittills granskats och fått licens. I den nya spellagen sägs att måttfullhet
ska iakttas vid reklam för spel.

Trots den nya lagen och kravet på måttfullhet i marknadsföringen utsätts
konsumenter fortsatt för aggressiv spelreklam. Mot bakgrund av detta kallar
civilminister Ardalan Shekarabi till sig spelbranschen. Inbjudna är samtliga
licenshavare.

- Nu vill jag träffa berörda aktörer och föra en rak diskussion för att komma
till rätta med det här problemet. Vi menar allvar. Regeringen är redo att
agera för att få bort den aggressiva spelreklamen om inte branschen själva
hittar en lösning, säger civilminister Ardalan Shekarabi. 

Mötet kommer att äga rum den 14 februari 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker Flen
Publicerad 05 februari 2019

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Flen onsdag 6
februari. Syftet med besöket är att informera sig om
läget i kommunens verksamheter, med fokus på arbetet
för ett bra mottagande och mot segregation.

Program:

10:00                    
Besök på ABF Flens verksamhet för asylsökande
Adress: Sveavägen 3, Flen

11:00
Besök på Stenhammarskolan F-6
Adress: Storgatan 19 B, Flen

12:00
Lunch och samtal på Aktivitetshuset Skjortan
Adress: Drottninggatan 24, Flen

Media är välkomna under hela dagen. Kontakta pressekreterare Viktor
Nyberg för mer information om programmet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statens servicecenter ska ta över
servicekontoren
Publicerad 31 januari 2019

I dag beslutar regeringen om en lagrådsremiss som ger
Statens servicecenter rättsliga förutsättningar att inrätta
en ny serviceorganisation för lokal statlig service.
Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra
den statliga servicen i hela landet och en viktig
hållpunkt i överenskommelsen mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Statens servicecenter har i uppdrag att inrätta den nya organisationen från 1
juni 2019. Genom att de lokala servicekontoren organiseras på ett
sammanhållet sätt ska tillgången till grundläggande statlig service i hela
landet stärkas och göras mer kostnadseffektiv. På så vis skapas
förutsättningar för en utbyggnad av servicekontoren i enlighet med vad som
föreslagits av servicekontorsutredningen.

- Nu tar vi nästa steg i arbetet för ökad statlig närvaro i hela landet och
levererar ett viktigt delmål i Januariavtalet. Regeringspartierna, Centerpartiet
och Liberalerna har kommit överens om att servicekontoren ska byggas ut
och bli fler. Det lagförslag som vi nu lämnar till lagrådet är en viktig
förutsättning för det arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En väl utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del av
regeringens arbete med att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna
och samhällets institutioner.

- Medborgare och företagare har ett behov av att personligen kunna möta
myndigheter. Det är särskilt viktigt för de som har svårigheter med det
svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är
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ekonomiskt utsatta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Inför inrättandet av den nya organisationen har den särskilde utredaren Mats
Sjöstrand haft i uppdrag att utreda hur serviceorganisationens verksamhet
ska utformas och fungera.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Regeringskansliet

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
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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
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.



Pressmeddelande

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
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Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Per Bolund

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



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tecknar nytt avtal om
ATG
Publicerad 29 november 2018

Regeringen har ingått ett nytt avtal om AB Trav och
Galopp (ATG). Avtalet med ägarna Svensk Travsport
och Svensk Galopp ersätter det avtal som löper ut vid
årsskiftet.
Det nya avtalet är en följd av den nya spellagen som träder i kraft 1 januari
2019. Avtalet säkerställer bland annat finansieringen av Hästnäringens
Nationella Stiftelse samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och
Wången.

Regeringen har i dag också godkänt ändringarna i ATG:s bolagsordning för
att anpassa den till den nya licensordningen på spelmarknaden.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi tar
emot
Kostnadsutjämningsutredningens
slutbetänkande
Publicerad 27 september 2018

Måndag 1 oktober överlämnar
Kostnadsutjämningsutredningen sitt slutbetänkande till
civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta
hålls en pressträff med den särskilde utredaren Håkan
Sörman. Pressträffen webbsänds även på
regeringen.se.

Tid: 1 oktober 2018 kl. 10.30
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Om Kostnadsutjämningsutredningen
Kostnadsutjämningsutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen
har bland annat analyserat om större samhällsförändringar som påverkar
kostnaderna för kommuner och landsting i tillräcklig grad fångas upp av det
nuvarande systemet och om det finns möjligheter att förenkla utjämningen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förstärker
Tillitsdelegationen
Publicerad 05 september 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Christina
Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard
Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, till nya
ledamöter i Tillitsdelegationen.
Uppdraget är att tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura
Hartman ta nästa steg i arbetet med tillitsreformen genom att utveckla den
tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen. Arbetet ska redovisas i
delegationens slutrapport som överlämnas till regeringen i oktober 2019.

- Christina Forsberg belönades 2015 med utmärkelsen Årets chef av
tidningen Chef. I rollen som generaldirektör för CSN uppmuntrar hon
frimodighet, tillit, ständig förbättring och en ökad helhetssyn. Rikard
Jermsten har många års erfarenhet av myndighetsstyrningsfrågor, från flera
olika perspektiv. Han är väl förtrogen med både de konstitutionella och
rättsliga aspekterna av myndighetsstyrning och av hur ledarskap och styrning
i praktiken fungerar i olika myndigheter. Båda kommer att bli en stor tillgång
för Tillitsdelegationens fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.   

Kort fakta om de nya ledamöterna

Rikard Jermsten är sedan 1 september 2017 generaldirektör för
Konkurrensverket. Tidigare kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm
och dessförinnan expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Christina Forsberg är sedan juni 2016 generaldirektör för CSN, med ansvar
för det svenska studiestödet. Hon har tidigare varit länspolismästare och chef
för Polismyndigheten i Gävleborgs län. Christina Forsberg har även haft
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olika chefsbefattningar vid Kronofogdemyndigheten.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi inviger DIGG –
Myndigheten för digital förvaltning
Publicerad 30 augusti 2018

På måndag 3 september invigs Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG) i Sundsvall. Civilminister Ardalan
Shekarabi och generaldirektör Anna Eriksson deltar
tillsammans med inbjudna gäster och den nyanställda
personalen.
Media är välkomna att delta, kontakta Matilda Glas för mer information.

Program

14.30      Intervjumöjlighet Ardalan Shekarabi och Anna Eriksson

15.00      Ardalan Shekarabi och Anna Eriksson håller invigningstal

15.15      Rundvandring i lokalerna och mingel

17.00       Avslutning

Adress: Storgatan 37, Sundsvall

Invigningen kommer sändas live på myndighetens hemsida www.digg.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Ökad digital kompetens ska lyfta
kommuner och landsting
Publicerad 30 augusti 2018 Uppdaterad 30 augusti 2018

Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta
medel till en överenskommelse med SKL för att höja
den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och
landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är
att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter och hantera dess
utmaningar.
- För att kunna leda måsta man förstå. Politiker och höga tjänstemän behöver
stärka sin digitala kompetens för att kunna dra fördel av nyttan som den
digitala transformationen innebär, säger digitaliseringsminister Peter
Eriksson. 

Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar bland annat
kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och
ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik
för att erbjuda god service samt för att hitta smarta och effektiva arbetssätt
är nycklar för att möta dessa utmaningar.

- För privatpersoner och företag är det ointressant vilken offentlig aktör som
tillhandahåller service – alla ska kunna förvänta sig att myndigheter,
kommuner och landsting gör vardagen enklare med hjälp av digitaliseringens
möjligheter. Men då behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer inom
den offentliga sektorn och därför genomför vi nu ett kompetenslyft för att
vässa det digitala ledarskapet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Enligt överenskommelsen ska SKL:
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utforma ett kompetenslyft avseende digital kompetens som stärker
politikers, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om
digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematisk leda
och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på
digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.
erbjuda politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner i
kommuner och landsting möjlighet att ta del av kompetenslyftet. SKL
ska överväga eventuella behov av prioriteringar, t.ex. avseende upplägg
av kompetenslyftet och inom målgruppen politiker, ledande tjänstemän
och andra nyckelpersoner inom kommuner och landsting. I utformningen
av kompetenslyftet ska SKL beakta ett jämställdhetsperspektiv och när
relevant använda digitala arbetssätt och verktyg
utforma kompetenslyftet i samverkan med Myndigheten för digital
förvaltning, efter att myndigheten har inrättats, i samråd med relevanta
aktörer, såsom Post- och telestyrelsen inklusive Digitaliseringsrådets
kansli, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, samt i dialog med Skolverket.

För denna överenskommelse beräknas regeringen avsätta totalt 10 miljoner
kronor under perioden 2018–2020, med fördelningen 2 miljoner kronor
2018, 3 miljoner kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 februari 2021.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill se bättre kött i
offentlig sektor
Publicerad 24 augusti 2018

Regeringen vill göra det obligatoriskt för upphandlande
myndigheter att ställa krav på djurskydd och låg grad av
antibiotikaanvändning vid upphandling av animaliska
livsmedel. Det presenterade civilminister Ardalan
Shekarabi och konsumentminister Per Bolund på en
pressträff idag.
Sedan de nya upphandlingslagarna trädde i kraft har myndigheter fått
utökade möjligheter att ställa specifika krav på djurskydd i upphandlingar av
livsmedel. Detta görs i ungefär 60 procent av fallen. Regeringen anser att det
är för lite och inleder därför ett arbete i syfte att göra det obligatoriskt att
ställa sådana krav.

- De höga krav på miljö och hälsa som vi har i Sverige och som de svenska
bönderna lever upp till ska inte innebära en konkurrensnackdel gentemot de
utländska producenter som inte uppnår samma höga nivå, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Regeringen påbörjar nu arbetet med att utreda hur lagstiftningen kan
utformas med hänsyn till bland annat EU-lagstiftning och våra internationella
åtaganden.

- Vi kommer att vidta åtgärder för att få en långsiktig hållbar
livsmedelsförsörjning som gynnar god djurhållning och minskar
klimatpåverkan. Vi vet att många konsumenter tycker det här är viktigt och
nu möter vi den efterfrågan, säger konsumentminister Per Bolund. 
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi och Per Bolund
presenterar en nyhet på
upphandlingsområdet vid
pressträff fredag 24 augusti
Publicerad 23 augusti 2018 Uppdaterad 23 augusti 2018

Fredag 24 augusti håller civilminister Ardalan Shekarabi
och konsumentminister Per Bolund en pressträff för att
berätta om en nyhet på upphandlingsområdet.

Tid: 24 augusti 2018 kl. 10.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

På pressträffen deltar även Elisabet Qvarford, VD på Svenskt kött, Maria
Donis, VD på Svensk fågel och Eva Guovelin, ordförande
Livsmedelsarbetareförbundet.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Idag besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Skåne och
invigningstalar på KOMMEK i
Malmö
Publicerad 22 augusti 2018

Onsdag den 22 augusti besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Malmö, Landskrona och Helsingborg. På
förmiddagen deltar och invigningstalar civilministern på
KOMMEK - landets största mötesplats för alla som
arbetar med ekonomi och styrning i kommuner,
landsting och regioner. På eftermiddagen deltar han i
partiaktiviteter i Landskrona och Helsingborg
Programpunkter

Kl. 10.00 KOMMEK
Kl. 13.30 Landskrona
Kl. 16.00 Helsingborg

Media är välkomna, kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
träffar personal på Liseberg
måndag den 13 augusti
Publicerad 10 augusti 2018

Måndag 13 augusti besöker Ardalan Shekarabi
Göteborg där han bland annat träffar personal som
arbetar vid attraktionerna på Liseberg. Därefter besöker
han Hjällbo och träffar personerna bakom
integrationssatsningen ”Hjärta för Hjällbo”. Senare
under kvällen deltar han i partiaktiviteter.
Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

Tider:
14.30 - 16.00 Besök på Liseberg
17.00 - 17.45 Verksamhetsbesök Hjärta för Hjällbo
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Anna Eriksson generaldirektör för
nya Myndigheten för digital
förvaltning
Publicerad 06 juli 2018

Regeringen har utsett Anna Eriksson till generaldirektör
för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Samtidigt fattades också beslut om bland annat
myndighetens instruktion och regleringsbrev.
- Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och
stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Nu har vi en kompetent
GD på plats och myndighetens instruktion är framtagen. Det ska bli
spännande att fortsätta följa uppstarten av den här myndigheten som är
efterlängtad av många, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med utnämningen av Anna Eriksson beslutade regeringen också
om Myndigheten för digital förvaltnings instruktion och regleringsbrev.
Myndigheten, som kommer ligga i Sundsvall och starta sin verksamhet 1
september i år, ska sammanfattningsvis:

samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen,
ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen,
bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av
den offentliga förvaltningen, och
följa och analysera utvecklingen av densamma.

Anna Eriksson har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på
Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon
har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i
arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anna
Eriksson har också lång erfarenhet från det privata näringslivet.
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- Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med
verksamhetsutveckling med stöd av it och att ta vara på digitaliseringens
möjligheter. Hon har bl.a. varit drivande i Lantmäteriets arbete med att testa
blockkedjetekniken för fastighetsöverlåtelser, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

- Sverige har länge setts som en framstående nation vad gäller att ta tillvara
möjligheterna som digitalisering ger. Det finns både förmåga och behov att
öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor för att kunna leverera
morgondagens offentliga service på ett sätt som privatpersoner och företag
förväntar sig. Myndigheten för digital förvaltning kommer spela en viktig roll
i detta arbete, säger Anna Eriksson.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för
Statens tjänstepensionsverk
Publicerad 05 juli 2018

Regeringen har idag utsett Maria Humla till ny
generaldirektör och chef för Statens
tjänstepensionsverk (SPV). Maria Humla vikarierar för
närvarande som generaldirektör på myndigheten och
har sedan 2009 haft olika chefsbefattningar på
myndigheten.
- Jag är glad att Maria Humla har tackat ja till uppdraget som generaldirektör
och chef för SPV. Hennes tidigare yrkes- och chefserfarenheter gör henne
till en mycket lämplig generaldirektör för SPV, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Maria Humla, som tillträder den nya tjänsten 6 juli, har tidigare även haft
ledande befattningar på Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket. Hon
har en civilekonomexamen med inriktning på redovisning.

- SPV är en myndighet som står väl rustad för att ta sig an framtida
utmaningar i allmänhet och på pensionsområdet i synnerhet. Jag känner mig
hedrad över att ha fått förtroendet att leda myndigheten. Det senaste året har
SPV tagit steg för att utveckla och förnya verksamheten med fokus på
kundnytta och kostnadseffektivitet. Jag ser mycket fram mot att få fortsätta
leda vår verksamhet i den riktningen, säger Maria Humla.

SPV är en förvaltningsmyndighet med uppgift att ansvara för den statliga
tjänstepensionen och grupplivförsäkringen, vilket innebär hantering av
premier för arbetsgivare respektive utbetalningar av bl.a. tjänstepension till
förmånstagare. SPV har ca 250 medarbetare med kontor i Sundsvall.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
nyheter om Myndigheten för digital
förvaltning vid seminarium om
digitalisering i Almedalen
Publicerad 04 juli 2018

Tid: 6 juli 2018 kl. 09.00 till kl. 10.00
Plats: Hästgatan 1, Visby

På fredag den 6 juli deltar Ardalan Shekarabi i seminariet "När blir Sverige
bäst i världen på digitalisering?" i Almedalen.

Under seminariet kommer OECD att presentera rapporten "OECD Digital
Government review of Sweden".

I samband med seminariet kommer Ardalan Shekarabi att presentera nyheter
kopplat till den nya Myndigheten för digital förvaltning, som startar sin
verksamhet den 1 september i Sundsvall.

Seminariet arrangeras av Hack for Sweden och Google Cloud och är öppet
för alla.

Vänligen kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer information.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Vivalla
Publicerad 28 juni 2018

Måndag 2 juli invigs det nya servicekontoret i Vivalla i
Örebro som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med representanter
från myndigheterna. Servicekontoret i Vivalla är det
sista av tio som invigs.

Tid: 2 juli 2018 kl. 10.00 till kl. 11.00
Plats: Argongatan 89, Örebro

Media är välkomna att delta. Kontakta Jasmina Sofic för mer information.

Välkomna!

Vad är ett servicekontor?
På servicekontoren samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika
frågor på ett och samma ställe. Det innebär att varje handläggare kan hjälpa
till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat
få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar,
information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med
handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även
möjlighet att ansöka om Id-kort.

https://www.regeringen.se/


Från och med 1 januari 2019 kommer Statens servicecenter att ansvara för
verksamheten.

Om de nya servicekontoren
Regeringen har gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni
2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors,
Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby och Överkalix, samt att fyra servicekontor
ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge,
stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen
Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten
av dessa stadsdelar.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Rosengård
Publicerad 26 juni 2018

Fredag 29 juni invigs det nya servicekontoret i
Rosengård i Malmö som kommer att erbjuda service
från Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med bland annat
Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Tid: 29 juni 2018 kl. 14.00 till kl. 15.00
Plats: Adlerfelts Väg 4F, Malmö

Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Välkomna!

Vad är ett servicekontor?
På servicekontoren samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika
frågor på ett och samma ställe. Det innebär att varje handläggare kan hjälpa
till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat
få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar,
information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med
handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även
möjlighet att ansöka om Id-kort.

https://www.regeringen.se/


Från och med 1 januari 2019 kommer Statens servicecenter att ansvara för
verksamheten.

Om de nya servicekontoren
Regeringen har gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni
2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors,
Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby och Överkalix, samt att fyra servicekontor
ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge,
stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen
Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten
av dessa stadsdelar.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Brandbergen
Publicerad 25 juni 2018

Fredag 29 juni invigs det nya servicekontoret i
Brandbergen i Haninge som kommer att erbjuda service
från Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med representanter
från myndigheterna.

Tid: 29 juni 2018 kl. 09.00 till kl. 10.00
Plats: Jungfruns gata 416-419, Haninge

Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Välkomna!

Vad är ett servicekontor?
På servicekontoren samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika
frågor på ett och samma ställe. Det innebär att varje handläggare kan hjälpa
till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat
få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar,
information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med
handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även
möjlighet att ansöka om Id-kort.

https://www.regeringen.se/


Från och med 1 januari 2019 kommer Statens servicecenter att ansvara för
verksamheten.

Om de nya servicekontoren
Regeringen har gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni
2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors,
Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby och Överkalix, samt att fyra servicekontor
ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge,
stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen
Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten
av dessa stadsdelar.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Nya statliga jobb till Kiruna
Publicerad 15 juni 2018

Idag presenterar regeringen ett förslag till cirka 120 nya
statliga jobb i Kiruna. Regeringen bidrar med statliga
jobb för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i
samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.
- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför kommer vi att
ge i uppdrag till ett antal myndigheter att förbereda denna utvidgning. Detta
för att Kiruna inte ska drabbas av nedläggningen av Radiotjänst, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

- Nu ökar vi takten med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.
Förstärkningen av Lantmäteriets verksamhet i Kiruna kommer skapa värden
för hela landet och ge många arbetstillfällen i Kiruna, säger bostads- och
digitaliseringsminister, Peter Eriksson.

I Kirunapaketet ingår:

förstärkning av delar av Lantmäteriets verksamhet,
etablering av ett kontor för Statens servicecenter, samt
utveckling av Skatteverkets verksamhet inom beskattningsområdet.

Radiotjänst är Kirunas tredje största arbetsgivare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår förenklade
upphandlingsregler
Publicerad 15 juni 2018

Igår lämnade Utredningen om vissa förenklade
upphandlingsregler sitt betänkande ”Möjligt, tillåtet och
tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler samt vissa regler om
överprövningsmål” till regeringen. Utredningen tillsattes
som ett led i att reformera den offentliga upphandlingen.
- Förslagen kommer att underlätta för upphandlande myndigheter och
enheter att göra goda och sunda affärer och minska antalet överprövningar i
domstol, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår att myndigheterna och enheterna själva ska få
bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge informationen om
upplägget är tydlig. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas och
enheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för
leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli enklare att
tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud.

De sociala och andra särskilda tjänsterna, bland annat välfärdstjänsterna, ska
få direktupphandlas upp till ett värde om ca sju miljoner kronor om året
vilket ger myndigheterna och enheterna stor flexibilitet. Förslagen
underlättar enligt utredningen för små och lokala företag och idéburna
organisationer att delta i upphandlingarna och erhålla kontrakt.

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär
överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska betala en
ansökningsavgift om 7 500 kronor, och att den part som förlorar målet ska
betala den vinnande partens processkostnader.

https://www.regeringen.se/


Utredningens förslag ska nu närmast remissbehandlas. Utredningen föreslår
att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förbättrad tillgänglighet till digital
offentlig service
Publicerad 15 juni 2018

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med
förslag till genomförande av EU:s
webbtillgänglighetsdirektiv. Förslagen innebär att till
exempel webbplatser och digitala tjänster som
tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer tillgängliga.
– Digitaliseringen är en av de enskilt starkaste drivkrafterna i
samhällsutvecklingen och den påverkar allas vardag. Digital offentlig service
måste vara tillgänglig för alla, oavsett till exempel funktionsnedsättning och
ålder, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen 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 lagrådsremissen 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/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Jokkmokk
Publicerad 15 juni 2018 Uppdaterad 15 juni 2018

Tisdag 19 juni invigs det nya servicekontoret i
Jokkmokk som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med Andreas Elvén,
regionskattechef för Skatteverkets Mälardalsregion.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: tisdag 19 juni kl. 13.00-14.00
Plats: Storgatan 40, Jokkmokk

Välkomna!

 

Vad är ett servicekontor?

På servicekontoren samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika
frågor på ett och samma ställe. Det innebär att varje handläggare kan hjälpa
till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat
få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar,
information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med
handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även

https://www.regeringen.se/


möjlighet att ansöka om Id-kort.

Från och med 1 januari 2019 kommer Statens Servicecenter att ansvara för
verksamheten.

Om de nya servicekontoren

Regeringen har gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni
2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors,
Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby och Överkalix, samt att fyra servicekontor
ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge,
stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen
Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten
av dessa stadsdelar.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Ardalan Shekarabi och Peter
Eriksson presenterar en nyhet i
Kiruna den 15 juni
Publicerad 14 juni 2018

Fredagen den 15 juni besöker civilminister Ardalan
Shekarabi och bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson Kiruna. Under pressträffen kommer en
nyhet att presenteras.

Tid: 15 juni 2018 kl. 13.20
Plats: Radiotjänst Österleden 21, Kiruna

Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet

Regeringen har beslutat om
Sveriges handlingsplan för
Agenda 2030
Publicerad 14 juni 2018

Idag har regeringen beslutat om Sveriges handlingsplan
för Agenda 2030. Med handlingsplanen vill regeringen
stärka arbetet med att genomföra agendan och göra det
tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan
bidra.
Sveriges handlingsplan innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–
2020. Den lyfter också fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på
det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1 juni
2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och
jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad
ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och
hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation.

- Nu visar regeringen på den samlade politik som ska göra Sverige fortsatt
ledande i omställningen till en hållbar utveckling. Nyckeln till att det ska
lyckas är att det finns en bred delaktighet i hela samhället mot de
gemensamma målen. Med handlingsplanen vill vi underlätta för många olika
aktörer att bidra till genomförandet av agendan, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad
agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan
och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att
tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling. Den nu beslutade handlingsplanen utgår från ett nationellt

https://www.regeringen.se/


perspektiv, men omfattar även Sveriges bidrag till det globala
genomförandet.

- Agenda 2030 är handlingsplanen till en hållbar värld. Sveriges bistånd ska
bidra till att uppnå de globala målen. Sverige visar ett stort engagemang inom
till exempel klimat, jämställdhet och feministisk utrikespolitik, säger Isabella
Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice
statsminister.

Regeringen tog nyligen beslut om Strategin för kapacitetsutveckling,
partnerskap och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Denna strategi stöder Agenda 2030 genom kapacitetsutveckling, samverkan
och partnerskap med en bredd av aktörer, utveckling av metoder och
arbetsformer. Den kommer också att stärka och bredda den svenska
resursbasen.

Uppdrag ges till ett antal myndigheter

En central idé i handlingsplanen är att uppmuntra partnerskap mellan
offentlig sektor, kunskapssamhälle, näringsliv och civilsamhälle. I samband
med beslutet gav regeringen även ett antal uppdrag till olika myndigheter.

Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att bygga upp ett nationellt
uppföljningssystem genom att samordna utveckling, produktion och
tillgängliggörande av statistik för Sveriges genomförande av Agenda
2030.
Ekonomistyrningsverket ska utreda behovet av ytterligare krav på
hållbarhetsredovisningar från myndigheter.
Statskontoret ska analysera och följa upp myndigheternas arbete med
det nationella genomförandet av agendan.
Det lokala genomförandet underlättas genom frivilliga nyckeltal för
kommuner och landsting utifrån målen och delmålen i Agenda 2030.
En ny statlig utredning ska bland annat underlätta tillkomsten av fler
idéburna offentliga partnerskap (IOP).



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tillitsbaserad styrning i välfärden –
idag tog civilminister Ardalan
Shekarabi emot
Tillitsdelegationens
huvudbetänkande
Publicerad 14 juni 2018

Idag har civilminister Ardalan Shekarabi tagit emot
Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn”. Betänkandet presenterar bland
annat förslag och rekommendationer på hur offentlig
sektor, framför allt inom välfärdssektorn, kan arbeta mer
tillitsbaserat. Till exempel lyfter betänkandet behovet av
en lärande tillsyn och att förenkla den statliga
datainsamlingen från kommuner och landsting.
Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att undersöka hur styrningen av den
offentliga sektorn och välfärdstjänsterna kan bli mer tillitsbaserad. I
betänkandet som överlämnats idag redovisas delegationens huvudsakliga del
av uppdraget. Under ett seminarium tillsammans med civilminister Ardalan
Shekarabi och Tillitsdelegationen presenteras och diskuteras betänkandets
slutsatser och förslag.

- Kommuner och landsting behöver i större omfattning kunna ta tillvara
medarbetares kompetens och erfarenhet i välfärden för att på så sätt bidra till
högre kvalitet för medborgare. Välfärdens proffs måste få vara proffs och då
måste vi sätta stopp för övertron på New Public Management och istället

https://www.regeringen.se/


börja styra med tillit till personalen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Delegationen har även i uppdrag att genomföra projekt vid statliga
myndigheter som vill utveckla sin styrning till att bli mer tillitsbaserad. I
oktober 2019 ska delegationens slutrapport överlämnas, där detta arbete ska
redovisas. Delegationen ska även driva projekt som syftar till att skapa en
mer samordnad offentlig verksamhet.

Om Tillitsdelegationen

Delegationen har haft i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och
verksamhetsutveckling i kommuner och landsting. Delegationen har också
tillsammans med berörda myndigheter, kommuner och landsting analyserat
den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens
verksamhetsutveckling och undersökt hur tillsynen över kommunal
verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling. Dessutom har delegationen
analyserat olika ersättningsmodellers styrande effekt på kvalitetsutveckling
och effektivitet samt lämnat förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas.
Ordförande för Tillitsdelegationen är Laura Hartman.

Om Tillitsreformen

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen
genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas
verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens
arbete för att skapa effektivare offentliga verksamheter och större nytta för
medborgarna.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Angered
Publicerad 14 juni 2018

Måndag 18 juni invigs det nya servicekontoret i
Angered i Göteborg som kommer att erbjuda service
från Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med bland annat
Skatteverkets generaldirektör Katrin Vestling Palm.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: måndag 18 juni kl. 13.00-14.00
Plats: Kultivatorgatan 1, Angered

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Seminarium: Ardalan Shekarabi
tar emot Tillitsdelegationens
huvudbetänkande om styrning i
välfärden
Publicerad 12 juni 2018

Torsdag 14 juni tar civilminister Ardalan Shekarabi emot
Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn”. I samband med överlämningen
bjuder Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till
ett seminarium för att presentera och diskutera
betänkandets slutsatser, förslag och rekommendationer.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information. Var vänliga ta med presslegitimation.

Tid: Torsdag 14 juni, kl. 14.00–16.00
Plats: Centralposthuset, aulan, plan 6, Mäster Samuelsgatan 70

Seminariet kommer webbsändas på regeringen.se.

Föranmälan krävs och görs till torkel.winbladh@regeringskansliet.se

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Ardalan Shekarabi och Sven-Erik
Bucht inviger det nya
servicekontoret i Malung-Sälen
Publicerad 11 juni 2018

Tisdag 12 juni invigs det nya servicekontoret i Malung-
Sälen som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid
invigningen tillsammans med representanter från
Försäkringskassan och Skatteverket.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: 14.00-15.00
Plats: Lisagatan 51-52, Malung-Sälen

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning
kopplat till den nya
spellagstiftningen
Publicerad 08 juni 2018

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som
ska analysera hästnäringens och idrottens
förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden. I
uppdraget ingår även att följa Svenska Spels
anpassning till den nya lagen samt att överväga
ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av
spel.
Riksdagen har nu antagit regeringens förslag om en ny spelreglering.
Reformen medför stora förändringar på spelmarknaden, inte minst för ATG
som ägs av hästsporten och statliga Svenska Spel. Därför tillsätter regeringen
nu en utredning som bland annat ska föreslå en finansieringsmodell för
hästnäringen och följa Svenska Spels roll på marknaden efter omregleringen.

– Det är en genomgripande reform som genomförs och vissa frågor behöver
utredas vidare. Svenska Spels anpassning till den nya marknadssituationen
och hästnäringens långsiktiga finansiering är sådana frågor, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen som nu tillsätts aviserades i samband med att regeringen
presenterade den nya spelregleringen i april i år. Den nya lagen, som träder
ikraft 1 januari 2019, innebär att ett licenssystem införs som ger möjlighet att
skydda svenska konsumenter, särskild de som befinner sig i riskzonen för
problemspel, från att hamna i spelmissbruk.

– Utredningen är ytterligare ett viktigt steg i vårt arbete för att återta
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kontrollen över spelmarknaden och säkerställa att det nya regelverket
fungerar som det är tänkt. Jag vill särskilt tacka kulturutskottets ordförande
Olof Lavesson för ett konstruktivt samarbete under hela processen, säger
civilministern.

I utredningens uppdrag ingår även att:

överväga en finansieringsmodell för att ersätta idrottsrörelsen för spel på
idrott,
utreda om fler åtgärder behövs för att minska skadeverkningarna av spel
som sker online och på värdeautomater,
föreslå ytterligare sätt att stänga ute olicensierade spelföretag, och
föreslå eventuella andra nödvändiga åtgärder för att stärka
spelregleringen



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Karlskrona den 8 juni
Publicerad 08 juni 2018

Fredag 8 juni besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Karlskrona där han inviger en samlokalisering mellan
Karlskrona kommuns arbetsmarknadsavdelning och
servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten).
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

12.30 Välkomstmingel

13.00 Kort presentation av de olika verksamheterna
Arbetsmarknadsavdelningen och servicekontoret ger en kort presentation

13.45 Invigningstal

14.00 Visning av den gemensamma lokalen

Adress: Högabergsgatan 3, Karlskrona

Välkommen!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill se fler idéburna
aktörer i välfärden
Publicerad 07 juni 2018

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska
definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden.
Med en tydligare definition ska det bland annat bli
lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå
samverkansavtal med det offentliga. Syftet är att främja
ett ökat idéburet deltagande i välfärden.
- Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringens
vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att
andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som
bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram en definition av
idéburna aktörer för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i
välfärdsverksamheter. Syftet är att underlätta vid bland annat bidragsgivning,
lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av idéburet offentligt
partnerskap (IOP) och därigenom främja ett ökat idéburet deltagande i
välfärden.

- Om man jämför med till exempel USA och Tyskland har Sverige en mycket
låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Regeringens ambition är tydlig –
andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen vill även möjliggöra fler samarbetsmodeller för att förbättra den
idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga. Därför
får utredningen i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra
tillämpbara instrument för att ingå IOP.
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Utredare blir Samuel Engblom. Han är samhällspolitisk chef och tidigare
chefsjurist på TCO som disputerat i komparativ rätt. Han har även varit
biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Samuel Engblom blev
2018 utnämnd till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Lunds universitet
och har i sin forskning belyst bl.a. gränsområdet mellan arbetsrätt och
relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och
skatterätt. 

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Sorsele
Publicerad 07 juni 2018

Måndag 11 juni invigs det nya servicekontoret i Sorsele
som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med Tuija
Rönnback, verksamhetsområdeschef på
Försäkringskassan och Andreas Elvén,
regionskattechef för Skatteverkets Mälardalsregion.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: 13:00-14:00
Plats: Burevägen 1, Sorsele

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger det nya servicekontoret i
Vimmerby
Publicerad 01 juni 2018

Tisdag 5 juni invigs det nya servicekontoret i Vimmerby
som kommer att erbjuda service från
Försäkringskassan, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten. Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar vid invigningen tillsammans med bland annat
Fredrik Rosengren, överdirektör vid Skatteverket.
Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

Tid: 13:00-14:00
Plats: Stångågatan 28, Vimmerby

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
inviger flera nya servicekontor i
juni
Publicerad 01 juni 2018

Regeringen har gett Försäkringskassan, Skatteverket
och Pensionsmyndigheten i uppdrag att öppna tio nya
servicekontor. Under juni invigs flera av dessa runt om i
Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi deltar vid
invigningarna tillsammans med representanter för
myndigheterna.
Media är välkomna att delta vid invigningarna. Kontakta pressekreterare
Matilda Glas för mer information om respektive besök.

Kontor som invigs
Kramfors
Vimmerby
Sorsele
Malung-Sälen
Angered, Göteborg
Jokkmokk
Överkalix
Brandbergen, Haninge
Rosengård, Malmö
Vivalla, Örebro
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår 27 nya
servicekontor runt om i landet
Publicerad 29 maj 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi har i dag tagit emot
slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer service på
fler platser från utredare Mats Sjöstrand. I betänkandet
föreslås att 27 nya servicekontor ska inrättas och att
kontoren även ska tillhandahålla service avseende
Arbetsförmedlingen.
Från och med 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en samlad
serviceorganisation för statlig lokal service. Inför inrättandet av den nya
organisationen har den särskilde utredaren Mats Sjöstrand haft i uppdrag att
utreda hur serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera och
vilka nya orter man bör finnas på.

- Digitalisering är både viktig och nödvändig, men statliga myndigheter ska
finnas tillgängliga för alla och det kan de göra genom lokal service, säger
utredare och f.d. generaldirektören Mats Sjöstrand.

Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande där man föreslog att den
nya serviceorganisationen ska tillhandahålla service avseende
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. I
slutbetänkandet som presenterades idag föreslår utredaren att
servicekontoren även ska ge service avseende Arbetsförmedlingen och att 27
nya servicekontor ska öppnas runt om i landet.

- Var du bor ska inte avgöra tillgången till statlig service. Regeringen har
därför ett tydligt mål om att förbättra den statliga servicenärvaron i hela
landet och vi välkomnar utredningens förslag, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.
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Utredningens förslag innebär bland annat:

27 nya servicekontor ska öppna i landet. De nya kontoren ska ha öppnat
senast den 31 december 2020, och serviceorganisationen kommer då att
ha 140 servicekontor.
Servicekontoren ska erbjuda service avseende Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.
Servicen ska vara av både allmän och fördjupad karaktär. Besökarna
kan då få hjälp med såväl allmänna frågor, vägledning och användning
av digitala tjänster, som med personliga ärenden.
En videomötestjänst ska inrättas för möten med medborgare och företag.
Tjänsten ska finnas tillgänglig på alla servicekontor senast den 31
december 2020.

Här föreslås de 27 nya servicekontoren öppna

Fyra servicekontor föreslås öppna i följande så kallade FA-regioner:
Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

Elva servicekontor föreslås öppna i följande utsatta områden och kommuner:

Kommun Utsatt område
Borås Hässleholmen/Hulta eller Norrby
Eskilstuna Frösunda, Lagersberg eller Skiftinge
Helsingborg Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal eller Söder
Jönköping Råslätt
Landskrona Karlslund
Linköping Skäggetorp
Norrköping Hageby, Klockaretorpet eller Navestad
Södertälje Hovsjö, Fornhöjden eller Ronna/Geneta/Lina
Uppsala Gottsunda
Västerås Bäckby
Växjö Araby

De tolv resterande servicekontoren förslås öppna i Malmö, Göteborg och
Stockholms län.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi tar emot
utredning om statlig service i hela
landet
Publicerad 28 maj 2018

Tisdag 29 maj tar civilminister Ardalan Shekarabi emot
Servicekontorsutredningens slutbetänkande. I samband
med detta hålls en pressträff tillsammans med
utredaren Mats Sjöstrand. Utredningen kommer bland
annat lämna förslag på hur många nya servicekontor
som ska öppna och vilka orter de ska ligga på.

Tid: 29 maj 2018 kl. 09.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Från och med den 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en
samlad serviceorganisation för statlig lokal service. I september 2017 utsågs
Mats Sjöstrand som särskild utredare för att lämna förslag på hur
serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya
orter man bör finnas på.

I december 2017 lämnade utredningen ett delbetänkande där man bland
annat föreslog att den nya serviceorganisationen från 1 januari 2019 ska
tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens
och Skatteverkets verksamheter.
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Utredningens slutbetänkande som nu presenteras ska bland annat innehålla
en plan för när de lokala kontoren kan erbjuda service för fler myndigheter:
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets
förarprovsverksamhet. Utredningen ska även föreslå hur servicekontoren
kan bli fler och på vilka orter man bör finnas på.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen satsar på grunddata
och säkert elektroniskt
informationsutbyte inom den
offentliga sektorn
Publicerad 24 maj 2018

Regeringen har beslutat om två regeringsuppdrag som
ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt
göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och
mer effektivt. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter
om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter
bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för
offentliga och privata aktörer att utbyta information.
I regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata ska
Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska göra
tillgången till så kallad grunddata mer säker och effektiv, bl.a. genom att
tydliggöra ansvaret och öka standardiseringen. Grunddata är till exempel
uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret.

- Det finns en enorm potential i den grunddata som våra myndigheter har
tillgång till. Både för enskilda medborgare och för samhället i stort. Men för
att kunna utnyttja den potentialen måste vi säkerställa att informationen
finns lättillgänglig och att informationsutbytet sker på ett säkert sätt, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

I det andra regeringsuppdraget om säkert och effektivt elektroniskt
informationsutbyte inom den offentliga sektorn ska Bolagsverket,
Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och
Skatteverket lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av
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elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn, bl.a. genom en
ökad standardisering av förvaltningsgemensamma lösningar.

- Genom att standardisera infrastrukturen för informationsutbyte i den
offentliga sektorn kan vi återanvända lösningar i högre grad och undvika
dubbelinvesteringar. Dessutom skapas förutsättningar för att göra det enklare
för både offentliga och privata aktörer att utbyta information med varandra,
säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen avser att ge den nya Myndigheten för digital förvaltning ett
samordningsansvar för båda uppdragen när den inrättas 1 september 2018.

De båda uppdragen ska slutredovisas 30 april respektive 15 september 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Elisabeth Dahlin ny
barnombudsman
Publicerad 17 maj 2018 Uppdaterad 17 maj 2018

Regeringen har idag utnämnt Elisabeth Dahlin som
barnombudsman.
Elisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon
tillträder sin tjänst den 17 september 2018.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Ängelholm och
Helsingborg idag
Publicerad 16 maj 2018

Idag, onsdag 16 maj, besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Ängelholm och Helsingborg. På förmiddagen
gör han ett verksamhetsbesök på Kriminalvården i
Helsingborg för att bland annat prata om offentliga
upphandlingar. På eftermiddagen besöker han
bilföretaget Koenigsegg. Dagen avslutas med
partiaktiviteter i Ängelholm.
Program

Kl. 10.00 Kriminalvården
Berga Allé 21, Helsingborg

Kl. 14.00 Koenigsegg
Kelliehousevägen 73, Ängelholm

Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Liza Jonson utses till ledamot i
Agenda 2030-delegationen
Publicerad 15 maj 2018

Idag har Liza Jonson, VD vid Swedbank Robur, utsetts
till ledamot i Agenda 2030-delegationen. Liza Jonson
blir därmed den tolfte och sista ledamoten i
delegationen.
Liza Jonson har en lång bakgrund inom fond- och banksektorn där hon
profilerat sig i frågor om hållbara investeringar.

- Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och
med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart
samhälle. Att vi i näringslivet sitter ner tillsammans med företrädare för
kommuner, samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter,
forskarsamhället och arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att vi
ska kunna uppnå de ambitiösa och nödvändiga mål Sverige satt upp för
genomförandet av Agenda 2030. Jag är tacksam över möjligheten att få bidra
med min kunskap och mina erfarenheter från fond- och banksektorn i det här
viktiga arbetet, säger Liza Jonson i samband med utnämningen.

Utnämningen är ett sista steg i den förstärkning av delegationen som
påbörjades tidigare i år då sju nya ledamöter utsågs. Agenda 2030-
delegationen leds av ordförande Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas,
och består nu av totalt tolv ledamöter. Tillsammans har delegationen en bred
förankring i samhället med bakgrund inom både offentlig, ideell och privat
sektor.

- Jag är glad att Agenda 2030-delegationen genom utnämningen av Liza
Jonson nu förstärkts med ytterligare en engagerad ledamot med lång
erfarenhet från näringslivet. I arbetet med att genomföra Agenda 2030 är
finansbranschen både viktig i sig själv och som normgivare för andra delar av
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näringslivet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Agenda 2030-delegationen
Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera
Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Delegationen är en statlig kommitté och arbetar självständigt från
regeringen och departementen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Gävleborg idag
Publicerad 14 maj 2018

Idag är civilminister Ardalan Shekarabi i Gävleborg. På
morgonen är han i Söderhamn och på eftermiddagen
besöker han Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo där
han gör praktik. På kvällen har han ett öppet möte i
Gävle om bland annat vinster i skola och omsorg.
Program

Kl. 11.40 Samtal med medborgare i Söderhamn
Skolhusgatan 2, Söderhamn

Kl. 14.15 Bysjöstrands äldreboende
Sjöängsvägen 28, Ockelbo

Kl. 18.00 Öppet möte
Kyrkogatan 28, Gävle

Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Flen och Borlänge idag
Publicerad 08 maj 2018

Idag är civilminister Ardalan Shekarabi i Flen under
förmiddagen. På morgonen besöker han Slottsängens
äldreboende och därefter vuxenutbildningen. På
eftermiddagen är han i Borlänge där han besöker det
särskilda boendet Kungsljuset och under kvällen håller
han ett öppet möte om integration.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

09.00 Slottsängens äldreboende
Slottsskogsvägen 1, Flen

10.30 Besök på Flens vuxenutbildning
Drottninggatan 22, Flen

15.30 Särskilda boendet Kungsljuset
Ringargatan 61, Borlänge

18.00 Öppet möte med Ardalan Shekarabi
Jussi Björlings väg 25, Borlänge
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndighet får uppdrag att se över
upphandlingsstatistik
Publicerad 26 april 2018

För att bättre kunna analysera, utvärdera och styra den
offentliga upphandlingen vill regeringen bredda den
statistik som samlas in på området.
Upphandlingsmyndigheten får därför i uppdrag att
genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter
om inköpsvärden som är lämpliga och möjliga att samla
in.
Uppdraget är en del av regeringens arbete för att förbättra statistiken och
därmed kunskapen om offentliga upphandlingar. Uppdraget ingår i den
promemoria som utgör underlag för en ny lag om statistik på
upphandlingsområdet (Ds 2017:48).

- Statistik behövs för att följa utvecklingen av den offentliga upphandlingen
och för att kunna följa hur Nationella upphandlingsstrategin tillämpas. Det
handlar till exempel om att kunna säkerställa att miljömässiga och sociala
krav i upphandlingarna efterföljs, säger Civilminister Ardalan Shekarabi.

I studien ska upphandlingsmyndigheten undersöka vilka uppgifter om
inköpsvärden som staten behöver för analyser och beslutsunderlag samt hur
de bör samlas in med hänsyn till myndigheternas förutsättningar vad gäller
resurser, ekonomisystem, grad av digitalisering och inköpsvolymer.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Konkurrensverket och ett antal
andra upphandlande myndigheter och enheter. Uppdraget ska redovisas
senast 28 februari 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Gotland idag
Publicerad 25 april 2018

Idag är civilminister Ardalan Shekarabi på Gotland.
Civilministern besöker Region Gotland på morgonen
och därefter byggföretagen Gotlandsbyggen, Wisab och
Peab. Vid de här besöken deltar även Byggnads
förbundsordförande Johan Lindholm.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

Program:

09.00 
Region Gotland
Visborgsallén 19

10.15 
Besök Gotlandsbyggen
Malajen 10

13.15 
Besök Wisab
Sergeanten 5

14.15 
Besök PEAB
A7-Området
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statlig praktik för nyanlända
förlängs
Publicerad 24 april 2018

Regeringen har fattat beslut om att ge flera myndigheter
i uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande
för praktik åren 2019 och 2020.
- Det är glädjande att regeringen nu förlänger den statliga praktiken för
nyanlända. Vi har sett många goda exempel på att praktiken varit en väg in
till jobb för nyanlända akademiker. Det här är integrationspolitik i praktiken,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska ta emot i genomsnitt minst 1
000 nyanlända för praktik per år kvarstår. Enligt Statskontorets redovisning
för utfallet av praktikplatser för tiden 1 april 2016–28 februari 2017 (11
månader) hade myndigheterna tagit emot 1 092 nyanlända för praktik. Nästa
redovisning från Statskontoret ska presenteras senast 1 juni i år.

Det nuvarande uppdraget till myndigheterna löper från 1 april 2016 till 31
december 2018. Det fortsatta uppdraget beslutas redan nu för att ge
myndigheterna så goda förutsättningar som möjligt.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Björn O. Nilsson ny landshövding i
Norrbottens län
Publicerad 19 april 2018

Regeringen har idag utsett Björn O. Nilsson till ny
landshövding i Norrbottens län. Hans förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Norrbottens
län gäller från och med den 1 juni 2018 till och med den
31 januari 2021.
- Björn O. Nilsson har bred erfarenhet från forskning, näringsliv och
civilsamhälle samt gedigen erfarenhet av ledarskap från flera olika delar av
samhället. Det är glädjande att regeringen beslutat att utse honom till
landshövding i Norrbottens län, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Björn O. Nilsson disputerade i biokemi vid Kungliga Tekniska Högskolan
och var mellan 2008 och 2017 VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA). Under hans tid som VD för IVA startades den regionala noden IVA
Nord med säte i Luleå. Björn O. Nilsson är sedan 2016 ordförande i Svenska
Friidrottsförbundet och sedan 2017 ordförande i Stiftelsen för Strategisk
Forskning (SSF).

- Jag är mycket glad att utses till landshövding för Norrbottens län. Jag anser
att det är den mest spännande delen av Sverige med stora möjligheter tack
vare en stark kultur, stora naturtillgångar och en stark innovationskraft, säger
Björn O. Nilsson.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet

Regeringen förstärker Agenda
2030-delegationen
Publicerad 17 april 2018

Sju ytterligare ledamöter har utsetts till Agenda 2030-
delegationen. Det innebär att delegationen förstärks
med kompetens från näringslivet, civilsamhället,
kommunerna och forskningen. Även den geografiska
spridningen förbättras. Delegationen leds av Ingrid
Petersson som tidigare i april utsågs till ordförande.
Delegationens uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av
Agenda 2030. Uppdraget kräver stark förankring på såväl nationell som lokal
nivå i samhället, både inom delegationen och genom samverkan med andra
samhällsaktörer.

- Genom att tillföra ny kompetens från näringsliv, kommuner och
civilsamhälle från olika delar av landet ges delegationen en bredare
representation och ny kraft i sitt viktiga uppdrag att genomföra Agenda 2030
i bred samverkan med stora delar av samhället, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Efter förstärkningen med de sju nya ledamöterna består Agenda 2030-
delegationen av elva ledamöter. Dessa har personliga mandat och täcker
kompetensmässigt in ett flertal områden – tillsammans har delegationen en
bred förankring i samhället med bakgrund inom både offentlig, ideell och
privat sektor.

- Med denna förankring finns goda förutsättningar för att Sverige ska vara
ledande i genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det
gäller att bidra till det globala genomförandet. Vi har inte någon tid att
förlora i arbetet med Agenda 2030, säger Isabella Lövin, klimatminister och
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minister för internationellt utvecklingssamarbete.

De sju ledamöter som idag har utsetts är Henrik Henriksson, VD för Scania,
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens
ordföranden i Malmö stad respektive Leksands kommun, Veronica
Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision, Hannah Stanton,
ungdomsledare i scoutrörelsen och verksamhetschef vid TheGoals.org, Olle
Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet, och
Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Sedan tidigare ingår Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, Johan
Rockström, professor i miljövetenskap, Johanna Sandahl, ordförande för
Svenska Naturskyddsföreningen och Ida Texell, förbundsdirektör för
Attunda räddningstjänst.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
praoar i Göteborg onsdag 18 april
Publicerad 17 april 2018

I morgon är civilminister Ardalan Shekarabi i Göteborg
där han på förmiddagen ska praoa på Göteborg stads
upphandlingsenhet tillsammans med TCO:s ordförande
Eva Nordmark. På eftermiddagen besöker han Polisens
IT-samordningsgrupp och praoar sedan inom
hemtjänsten. På kvällen deltar Ardalan Shekarabi i
partiarrangemang tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

Program

Kl. 09.30 Prao på Göteborgs stad, inköp och upphandling, tillsammans med
TCO:s ordförande Eva Nordmark
Drottninggatan 30

Kl. 13.30 Polisens IT-arbete
Ernst Fontells plats

Kl. 15.00 Prao inom hemtjänsten
Hemtjänstcentralen, Högsbo sjukhus
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
presenterar vårbudgeten i
Uppsala
Publicerad 13 april 2018 Uppdaterad 13 april 2018

Den 16 april presenterar civilminister Ardalan Shekarabi
den ekonomiska vårpropositionen 2018 vid en
pressträff på Fålhagens vårdcentral i Uppsala. Även
regionala nedbrytningar kommer att presenteras.

Tid: 16 april 2018 kl. 11.00
Plats: Fålhagens vårdcentral, Stationsgatan 26B, Uppsala.

Vid pressträffen deltar även regionråd Vivianne Macdisi

Ta med presslegitimation.

Kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer information.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
vårbudgeten 2018
Publicerad 12 april 2018

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera den ekonomiska vårpropositionen 2018 på
en presskonferens måndag den 16 april, klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera vårbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av vårbudgeten (sorterat
efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
Södertälje
Kontaktperson: Sami Mashial, telefon 076-144 17 03

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Umeå
Kontaktperson: Natalie Sial, telefon 072-520 54 49

Finansdepartementet

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Järfälla
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Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070-539 57 29

Ardalan Shekarabi, civilminister
Uppsala
Kontaktperson: Matilda Glas, telefon 070-367 03 64

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Malmö
Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072-545 74 21

Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister
Karlskrona
Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072-543 84 89

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister
Kristinehamn
Karlstad
Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072-500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Jönköping
Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076-135 56 92

Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Växjö
Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076-116 65 62

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
Luleå
Kontaktperson: Carl-Martin Vikingsson, telefon 076-135 38 78

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister
Göteborg



Alingsås
Kontaktperson: Jakob Andersson, telefon 072-450 41 85

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Kalmar
Västervik
Kontaktperson: Jens Petersen, telefon 070-293 69 35

Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Eskilstuna
Kontaktperson: Sam Assadi, telefon 072-538 13 43

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Västerås
Kontaktperson: Sam Assadi, telefon 072-538 13 43



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen utökar satsningen på
en smartare
samhällsbyggnadsprocess
Publicerad 12 april 2018

Regeringen har idag gett Lantmäteriet i uppdrag att
växla upp arbetet med en smartare
samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet ska ta fram
lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata
inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt
tillhandahållande av detaljplaner.
- Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den digitala infrastrukturen i
Sverige. Kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer
nu att få tillgång till aktuell och uppdaterad geodata utan att behöva ansluta
till flera olika digitala tjänster och lösningar -det är både effektivt och smart,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till
information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare
samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och
detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens satsning Digitalt först 2015-
2018 i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket,
andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 26 april 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Sundsvall torsdag den 12
april
Publicerad 11 april 2018

På förmiddagen besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Bron Innovation för att träffa företagare och
professorer med syftet att tala om etableringen av den
nya digitaliseringsmyndigheten av offentlig sektor som
ska lokaliseras i Sundsvall. Därefter besöker han ett
äldreboende och under eftermiddagen deltar han i
partiaktiviteter.
Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

09.45 Bron Innovation
Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall

11.00 Äldreboendet Norra Kajen
Heffners allé, Sundsvall
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Halmstad onsdag den 11
april
Publicerad 10 april 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Halmstad den
11 april. På förmiddagen besöker han
Luftvärnsregemente 6 och på eftermiddagen Halmstad
Energi och Miljö. På resan deltar även Valle Karlsson,
förbundsordförande för Seko, Service- och
kommunikationsfacket.
Media är välkommen att delta. Kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

10.00 Luftvärnsregemente 6
Göteborgsvägen 1, Halmstad

12:30 Halmstad Energi och Miljö
Svartlundavägen 2, Halmstad
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Sala och Västerås
måndag 9 april
Publicerad 06 april 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Västmanlands
län den 9 april.
På morgonen är han i Sala där han träffar boende och personal på
Jakobsbergsgården. Vid lunch besöker han Tranellska gymnasiet och möter
elever och skolans rektor.

Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

7.20 Tågstationen i Sala
Stationsplan 4 b

9.30 Jakobsbergsgården
Jakobsbergsgatan 4, Sala

11.00 Tranellska gymnasiet
Vedbovägen 1, Västerås.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar
propositionen Ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar
Publicerad 06 april 2018

Regeringen har idag överlämnat en proposition till
riksdagen med förslag om att alla landsting i Sverige
kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från
och med 1 januari 2019. Det regionala
utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland
annat regionalt tillväxtarbete och den regionala
transportinfrastrukturen.
Vid regeringssammanträdet 29 mars fattade regeringen beslut om
propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Propositionen
innehåller förslag som bland annat innebär att det regionala
utvecklingsansvaret, enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län, samlas hos landstingen i alla län. Det handlar till exempel om
insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling samt
upprättande och fastställande av länsplaner för regional
transportinfrastruktur.

- Förslaget innebär en enhetlig och tydligare organisation för det regionala
utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska
förankringen för de här frågorna. Det är viktigt att regionerna själva ges
möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Spelmarknaden omregleras - ett
licenssystem införs
Publicerad 05 april 2018

Regeringen har idag beslutat om propositionen En
omreglerad spelmarknad. Förslaget innebär en ny
spellag och att ett licenssystem införs.
- Det oreglerade spelet har tagit över och spel används i kriminell
verksamhet. För 14 år sedan tillsattes den första i raden av spelutredningar.
Det är på tiden att vi går från ord till handling och får ordning och reda på
den svenska spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nu föreslagna spellagen innebär att alla som agerar på den svenska
spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens
ska stängas ute. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa
effekterna av spelandet ska begränsas. En ny brottsrubricering, spelfusk,
införs och ett särskilt samverkansråd inrättas för att komma åt
matchfixningen.

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. Om
en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.

- Vi förstärker Lotteriinspektionen som blir Spelinspektionen och ger
myndigheten fler och vassare verktyg. Olicensierade aktörer ska stängas ute
och licenshavare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lagen. Vi ger i
dag också ett uppdrag till Statskontoret att följa upp reformen för att snabbt
kunna justera lagen om målen med reformen inte uppfylls. Det är av stor vikt
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att en hållbar finansiering för föreningslivet inte äventyras, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Ytterligare några av de förslag som lämnas i propositionen

Licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot
överdrivet spelande.
Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel.
Spelare ska kunna stänga av sig från allt spel och bonusar ska inte få
erbjudas annat än vid första speltillfället.
För att stänga ute olicensierade spelföretag införs en möjlighet att
blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade
spelföretag.
Spelinspektionen kan också förelägga internetleverantörer att upprätta
varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.
Det ska vara kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom
reklam.

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



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ingrid Petersson ny ordförande i
Agenda 2030-delegationen
Publicerad 04 april 2018

Ingrid Petersson har utsetts till ny ordförande i Agenda
2030-delegationen
Ingrid Petersson är sedan 2013 generaldirektör och chef på Formas, en
myndighet som har till uppgift att stödja framstående forskning för hållbar
utveckling. Hon är en erfaren utredare åt regeringen och har varit ledamot i
Agenda 2030-delegationen sedan dess start i mars 2016. Hon har bred
erfarenhet från flera samhällsområden och sitter idag även i styrelsen för
Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samt Stockholm Environment
Institute (SEI). Under åren 2002 - 2006 var Ingrid Petersson statssekreterare
på Jordbruksdepartementet och hade därefter en ledande befattning inom
Astra Zenecas globala forskningsorganisation.

Ingrid Petersson har en internationell ekonomexamen från Uppsala
Universitet.

Agenda 2030-delegationen
Delegationens syfte är att verka för och underlätta och stimulera arbetet med
genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår bland annat att göra en
kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller
agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för
Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på
området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka
för att dessa ges uppmärksamhet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
propositionen En omreglerad
spelmarknad på torsdag
Publicerad 03 april 2018

Torsdag 5 april avser regeringen att fatta beslut om
propositionen En omreglerad spelmarknad. I anslutning
till detta presenterar civilminister Ardalan Shekarabi
propositionens innehåll och finns tillgänglig för media i
Strömsalen.

Tid: 5 april 2018 kl. 12.30
Plats: Strömsalen, Rosenbad

Anmälan sker till  jonathan.svensson@regeringskansliet.se.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Carl Fredrik Graf ny landshövding i
Östergötlands län
Publicerad 29 mars 2018 Uppdaterad 29 mars 2018

Regeringen har idag utsett ordföranden i
kommunstyrelsen i Halmstad, Carl Fredrik Graf, till ny
landshövding i Östergötlands län. Hans förordnande
som landshövding och chef för Länsstyrelsen i
Östergötlands län gäller från och med 1 september
2018 till och med 31 juli 2024.
- Carl Fredrik Graf har omfattande erfarenhet från både kommunpolitiken
och från rikspolitiken. Jag välkomnar Carl Fredrik Graf som ny landshövding
i Östergötlands län. Hans engagemang och erfarenhet kommer att vara en
tillgång för Länsstyrelsen i Östergötlands län, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Carl Fredrik Graf är född 1959. Sedan 2006 är han kommunstyrelsens
ordförande i Halmstads kommun. Mellan 1991 och 2002 var han
riksdagsledamot för Hallands län. Han var bland annat vice ordförande i
skatteutskottet och engagerad i försvarsutskottet. Graf har därutöver varit
verksam som småföretagare.

Carl Fredrik Graf har en officersexamen inom armén och en filosofie
magisterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen.

- Jag känner mig hedrad över att ha fått regeringens förtroende att bli
landshövding i Östergötland. Det känns intressant och utmanande och jag ser
fram emot att ta mig an rollen, säger Carl Fredrik Graf.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Jämtland 28 mars
Publicerad 27 mars 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Jämtlands län
den 28 mars. På förmiddagen är han i Östersund och
besöker Fyvalla som är ett kommungemensamt
gymnasium med praktisk inriktning. Därefter besöker
Shekarabi Fjällgymnasiet i Svenstavik och på
eftermiddagen det särskilda boendet Tallgläntan i
Hackås, där han träffar boende och personal. På
kvällen hålls ett öppet möte i Hackås.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

09:35 – Fyvalla, Jämtlands gymnasium
Fyrvallavägen 4, Östersund

13:45 - Fjällgymnasiet
Skolvägen 4, Svenstavik

15:25 - Verksamhetsbesök Tallgläntan SÄBO
Hovslidenvägen, Hackås

17:15 - Öppet möte
Föreningshuset, Torget 5B, Hackås
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår juridiska
åtgärder för att stötta digitalisering
i offentlig förvaltning
Publicerad 27 mars 2018 Uppdaterad 27 mars 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi tog i dag emot
betänkandet från Digitaliseringsrättsutredningen.
Betänkandet fokuserar på hur lagstiftningen kan
fungera som stöd för den offentliga förvaltningens
digitala utveckling. Digitaliseringen sker i allt snabbare
takt, vilket ställer krav på anpassad lagstiftning som en
garanti för rättssäkerheten, konstaterar utredningen.
Utredningen har genom flera myndighetsbesök kartlagt och därefter
analyserat i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan
försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga
förvaltningen.

- Men det är påtagligt att även avsaknad av reglering om digital förvaltning
hindrar eller hämmar den digitala utvecklingen, säger utredaren professor
Cecilia Magnusson Sjöberg.

Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för
digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala
förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår därför bland annat:

en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens
verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa
automatiserade förfaranden,
nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital
kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar
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bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra
förfaranden, och
ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av
it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en
reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.

- Juridiska hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen måste
undanröjas för att kunna skapa en enklare vardag för privatpersoner och
företag och en mer effektiv offentlig sektor. Vi kommer nu samlat att gå
igenom och bereda förslagen i betänkandet, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Värmland
Publicerad 22 mars 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Värmlands län
den 23 mars. Under dagen träffar han en
hemtjänstgrupp i Skoghall och besöker Resurscentrum
i Karlstad för att prata digitalisering och robotisering
inom vård och omsorg. Därefter besöker han
Orrholmens förskola och träffar barnskötare. På resan
deltar även Kommunals ordförande Tobias Baudin.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

10.00- 11.15 Träff med hemtjänstgrupp
Plats: Folkets Hus, Skogåsvägen 3, Skoghall

13.15- 14.30 Digitalisering och robotisering i vård och omsorg
Plats: Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2, Karlstad

14.45- 15.45 Besök och träff med barnskötare
Plats: Orrholmens förskola, Orrholmsgatan 11, Karlstad
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökade tillståndskrav och mer
mångfald i välfärden
Publicerad 21 mars 2018 Uppdaterad 21 mars 2018

Regeringen har överlämnat proposition Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom
välfärden till riksdagen. Förslaget innebär att ägare och
ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer
att lämplighetsprövas. Även förenklade
upphandlingsregler föreslås.
Torsdagen den 15 mars 2018 beslutade regeringen om en proposition om
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.
Propositionen innehåller nya krav för tillstånd och godkännande att bedriva
verksamhet enligt skollagen, SoL och LSS. Tillstånd får endast beviljas den
som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de
gällande föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt
visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. Exempelvis ska tidigare
brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär kunna beaktas vid
lämplighetsprövningen. Kretsen som ska prövas omfattar styrelse och ägare
samt andra med ett väsentligt inflytande över verksamheten.

- Det finns ett behov av att säkra samhällets krav på att de som äger och
driver företag inom skola, vård och omsorg har ett långsiktigt och seriöst
engagemang och bedriver en god och högkvalitativ verksamhet, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Tillståndsinnehavaren och skolhuvudmannen ska även ha ekonomiska
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. I
propositionen föreslås också att tillståndsplikt införs för hemtjänst samt för
ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet enligt
LSS.
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- Förslaget innebär sammanfattningsvis att det kommer att ställas högre krav
än idag på enskilda som vill starta upp exempelvis en skola eller ett
äldreboende och tillsynsmyndigheterna får fler verktyg att avvisa oseriösa
aktörer från välfärdssystemet, säger Ardalan Shekarabi.

Propositionen innehåller också förslag om möjlighet att reservera vissa
upphandlingar för idéburna aktörer och att förenkla upphandlingsregler för
upphandlingar av välfärdstjänster som understiger EU-direktivets
tröskelvärde.

- Syftet med upphandlingsförslagen är att förenkla för såväl upphandlande
myndigheter som leverantörer. Syftet är också att skapa bättre möjligheter
att inom ramen för upphandlingsreglerna ta tillvara de särskilda mervärden
som leverantörer inom den idéburna sektorn kan erbjuda, säger Ardalan
Shekarabi.

Förslagen föreslås träda ikraft 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om karens för
ministrar och statssekreterare
Publicerad 20 mars 2018

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till
riksdagen med förslag att restriktioner införs för
statsråds och statssekreterares övergångar till annan än
statlig verksamhet. I dag finns få regler på det här
området, vilket Sverige fått kritik för internationellt.
- Ministrar och statssekreterare representerar medborgarnas intresse och ska
inte utan vidare kunna bli lobbyister över en natt. Det förtroende, makt och
insyn uppdraget innebär ska inte kunna utnyttjas på ett sätt som kan skada
det offentliga eller skapa misstankar om korruption, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Restriktionerna ska skydda staten från att statsråd eller statssekreterare
använder information som i ett nytt uppdrag innebär en risk för ekonomisk
skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller att allmänhetens
förtroende för staten skadas. Förslagen tar sin utgångspunkt i betänkandet
Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) som presenterades i
januari 2017.

- I Sverige har vi varit naiva. Vi är ett av få länder där det saknas regler för
övergångar mellan politik och näringsliv. Nu säkerställer vi att övergångar
sker öppet och att lämplighetsprövningar görs, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Några av de förslag som propositionen innehåller är:

Två slags övergångsrestriktioner föreslås gälla för statsråd och
statssekreterare från och med den 1 juli 2018.
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1. En karenstid på tolv månader införs för statsråd och statssekreterare som
avslutat sitt uppdrag eller anställning. Om ett statsråd eller
statssekreterare vill påbörja ett nytt uppdrag, ny anställning eller
näringsverksamhet inom karenstiden ska en särskild nämnd pröva
frågan.

2. En ämnesrestriktion införs som innebär att den enskilde inom ramen för
ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inte får befatta
sig med vissa särskilda angivna frågor under karenstiden. Även i detta
fall är det nämnden som beslutar.

Ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och
statssekreterares övergångsrestriktioner, föreslås inrättas under
riksdagen för att pröva frågor enligt lagen.
Nämnden ska pröva övergångar till all verksamhet där staten inte är
huvudman, inklusive helt eller delvist ägda statliga bolag.
Regleringen omfattar inte kommunala förtroendeuppdrag m.fl. och inte
heller partipolitiska uppdrag.
Restriktionerna föreslås regleras i en ny lag om restriktioner vid statsråds
och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.
I propositionen föreslås också en ändring i lagen (1991:359) om arvoden
till statsråd m.m. som innebär att avdrag på ett statsråds arvode ska göras
med 10 procent per dag då statsrådet är helt eller delvis frånvarande för
att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett sådan frånvaro.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om att begränsa
vinsterna i välfärden
Publicerad 20 mars 2018

Regeringen har idag överlämnat propositionen Tillstånd
att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten,
assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
till riksdagen. Förslaget innebär att det införs en
begränsning av hur stora rörelseresultat som privata
välfärdsaktörer får uppnå.
- Vinstjakt som incitament hör inte hemma i välfärden. Vi vill att de som
verkar i skolan och välfärden ska drivas av viljan att förbättra skolresultaten
och ge våra äldre en trygg omsorg – inte av vinstmotiv, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering införs för juridiska
personer som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och skollagen.

Krav som kopplas till tillståndet är:

Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det
tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på
operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan
med ett tillägg om 7 procentenheter.
Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
Verksamheten ska bedrivs i en separat juridisk person och en
årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får
vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.

Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor
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och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare.

- Vinsterna för de största välfärdskoncernerna blir med det här förslaget
mindre. Men vinsterna för lärare, undersköterskor, elever och brukare
kommer bli desto större, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Propositionen är en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Förslagen föreslås träda ikraft 2 januari 2019.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår ny lag om
kommunal bokföring och
redovisning
Publicerad 20 mars 2018

Regeringen har idag överlämnat propositionen En
ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning till
riksdagen. I propositionen föreslår regeringen en ny lag
om kommunal bokföring och redovisning. Den nya
lagen ska göra redovisningen mer rättvisande,
transparent och jämförbar.
- Den kommunala redovisningen är ett viktigt underlag för ekonomiska och
politiska beslut. Därför är det viktigt att journalister, medborgare och
förtroendevalda har tillgång till den här informationen. Det handlar i
slutändan om en fungerande demokrati och en effektiv förvaltning av
ekonomin, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och
landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa
grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande
bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som
kommuner och landsting.

Vissa förändrade värderingsregler föreslås också. Bland annat ska
huvudregeln vara att finansiella instrument som innehas för att ge avkastning
eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. I övrigt föreslås vissa
förändringar när det gäller immateriella anläggningstillgångar, gåvor samt
fordringar och skulder i utländsk valuta.

Regeringen föreslår även en utökad reglering om de sammanställda
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räkenskaperna och delårsrapporten. Vidare föreslås att upplysning ska
lämnas om den sammanlagda kostnaden för räkenskapsrevision.

Regeringen gör bedömningen att frågan om redovisning av kommunala
pensionsförpliktelser bör utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för
den kommunala ekonomin samt för balanskravet och kravet på god
ekonomisk hushållning.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår att kommuner
lättare ska kunna samverka
genom avtal
Publicerad 20 mars 2018

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag
föreslår regeringen en generell rätt till avtalssamverkan
för kommuner och landsting. Förslaget innebär att
kommuner och landsting kan komma överens om att
utföra uppgifter åt varandra.
- Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt led i att
ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och
framtida utmaningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av
sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Detta innebär
inte att kommuner kan åta sig landstingens uppgifter eller vice versa. När
avtalssamverkan ingås är det kommer det också att vara möjligt för
kommuner och landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en
annan kommun eller landsting (extern delegering).

Propositionen bygger på ett förslag av den parlamentariska
Kommunutredningen. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1
juli 2018.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav på e-faktura vid offentlig
upphandling
Publicerad 19 mars 2018

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och
med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig
elektroniskt. Det förslår regeringen i en proposition, som
överlämnats till riksdagen.
- Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska
besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor
under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I propositionen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till
en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och
överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering,
om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.
Förslaget har behandlats av lagrådet, som lämnade det utan erinran.

Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya
reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter
att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge
en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat
informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter
och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Berit Högman ny landshövding i
Västernorrlands län
Publicerad 15 mars 2018 Uppdaterad 15 mars 2018

Regeringen har idag utsett riksdagsledamoten Berit
Högman till ny landshövding i Västernorrlands län.
Hennes förordnande som landshövding och chef för
Länsstyrelsen i Västernorrlands län gäller från och med
den 16 april 2018 till och med den 31 juli 2023.
- Berit Högman har ett stort engagemang och en bred erfarenhet från olika
politikområden och organisationer. Det är glädjande att regeringen beslutat
att utse Berit Högman till landshövding i Västernorrlands län, säger Ardalan
Shekarabi.

Berit Högman är född 1958. Hon är sedan oktober 2002 riksdagsledamot och
har arbetat med såväl arbetsmarknad som näringspolitik och kultur- och
mediefrågor. Berit Högman har också suttit i länsstyrelses insynsråd och haft
uppdrag i statliga styrelser och myndigheter.

- Det är en verklig förmån att få fortsätta arbeta i demokratins tjänst och
dessutom i ett län som jag besökt regelbundet under lediga veckor i 35 års
tid. Jag ser verkligen fram emot detta, säger Berit Högman.

Regeringen har även beslutat att entlediga Gunnar Holmgren från
anställningen som landshövding och chef för länsstyrelsen i Västernorrlands
län. Gunnar Holmgren lämnar tjänsten av familjeskäl efter tre år som
landshövding i Västernorrlands län.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för statssekreterarna
Publicerad 15 mars 2018

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för statssekreterarna.
För statsministerns statssekreterare är den nya lönen 112 200 kr. För
kabinettssekreteraren och övriga statssekreterare är den nya lönen 100 700
kr.

Den nya lönen gäller fr.o.m. den 1 oktober 2017. Höjningen motsvarar en
löneökningstakt om 2,2%.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer
m.fl.
Publicerad 15 mars 2018

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl..
Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer,
landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.
Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt
länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 200 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 2,20 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2017 och innebär en
första justering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar
tiden 1 oktober 2017 - 30 september 2020.

Beslut om de nya lönerna kan begäras ut från respektive departement och
finns tillgängliga så snart de har expedierats.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Försvarsdepartementet,
Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ministrarna Peter Hultqvist,
Ardalan Shekarabi, Anna Ekström
och Peter Eriksson besöker
Nyköping
Publicerad 13 mars 2018

Försvarsminister Peter Hultqvist, civilminister Ardalan
Shekarabi, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna
Ekström samt bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson besöker den 15 mars Nyköping. Under
besöket kommer ministrarna att få ta del av kommunens
arbete med bosättningsfrågor, det förebyggande arbetet
mot brottlighet och för ökad trygghet samt Nyköpings
kommuns arbete för att stödja människor att komma in
på arbetsmarknaden.
Ministrarna är inbjudna av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström
(S) och vice ordförande Malin Hagerström (MP).

Nyköpings kommun har under de senaste åren haft ett högt investeringstryck
och även en hög befolkningstillväxt som kräver stora investeringar i nya
bostäder och skolor och ett utökat socialt arbete för att öka tryggheten i
utsatta områden.

Ministrarna får en presentation av planerna på nya bostadsområden, delvis
byggda med statligt bostadsstöd och nära knutna till utbyggnaden av
höghastighetsjärnvägen Ostlänken som kommer att byggas genom
kommunen.
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Kommunens gemensamma arbete med Polisen och bostadsbolagen för att
minska otryggheten och stödja ungdomar och föräldrar kommer också att
redovisas för ministrarna, liksom OFTA-projektet (Omvandla
Försörjningsstöd Till Anställning), kommunens och Arbetsförmedlingens
gemensamma projekt ska hjälpa personer med försörjningsstöd att komma i
arbete.

 

Fototillfälle 13.00 vid Kv Havsörnen, Ängstugevägen
Media är välkomna att delta i programmet vid Brandkärrskolan
(Brandkärrsvägen 106A) från 13.30
Programmet avslutas med enskilda intervjuer från 15.10
(Brandkärrskolan, Brandkärrsvägen 106A)



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Blekinge 12 mars
Publicerad 09 mars 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Blekinge
måndag den 12 mars. På förmiddagen är han i
Sölvesborg och på eftermiddagen i Mörrum och
Asarum. Under besöket träffar han bland annat
personalen på ett äldreboende i Sölvesborg och
besöker massafabriken Södra Cell i Mörrum.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

Program

10.00 Besök på Gerbogården, äldreboende
Gerbogatan 3, Sölvesborg

13.15 Besök på Södra Cell i Mörrum – möte med företagsledning samt
fackliga företrädare
Byggesvägen 440, Mörrum

15.00 Besök på byggarbetsplats Östralycke Asarum
Iglavägen 32, Asarum
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Sjuhärad
Publicerad 06 mars 2018

Imorgon den 7 mars besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Borås, Tranemo och Ulricehamn. Under
dagen gör civilministern bland annat ett besök på
Swedac, håller ett öppet möte med PRO och får en
presentation om integrationsprojektet
Tranemomodellen.

Program

08.20-09.05 Besök på Swedac
Österlånggatan 5, Borås

10.00-11.00 Öppet möte med PRO
Folkets hus, Backgatan 2, Limmared

11.35-12.45 Tranemomodellen – Integration i Tranemo
Östra järnvägsgatan 2, Limmared

12.50-13.55 Glimringe vård- och omsorgsboende
Södra vägen 20, Limmared

15.00-16.30 Träff med fackliga organisationer
Folkets hus, Nygatan 24, Ulricehamn

Media är välkomna att delta under dagen, för mer information kontakta
pressekreterare Matilda Glas.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Landstingen övertar det regionala
utvecklingsansvaret
Publicerad 02 mars 2018

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att
alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala
utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019. Det
regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom
bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala
transportinfrastrukturen.
Vid regeringssammanträdet 1 mars fattade regeringen beslut om
lagrådsremissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I lagrådsremissen
lämnas förslag som bland annat innebär att alla landsting kommer att ha det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län.

Genom förslaget överförs det regionala utvecklingsansvaret till landstingen
från länsstyrelsen i Stockholms län och från så kallade samverkansorgan i
Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens
län. Övriga landsting har sedan tidigare övertagit det regionala
utvecklingsansvaret.

- Nu ger vi landstingen ansvar för den regionala utvecklingen så att alla delar
av landet har möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Förslaget innebär en önskvärd enhetlighet vad gäller det regionala
utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska
förankringen när det aktuella ansvaret överförs till landstingen i länen, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Lindesberg och Örebro
Publicerad 26 februari 2018

Tisdag 27 februari besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Lindesberg och Örebro.
I Lindesberg besöker civilministern Björkhagaskolan där kommunen, skolan
och Allmännyttan jobbar för att minska segregationen och stärka
bostadsområdet runt skolan. På eftermiddagen besöker civilministern
Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro och håller ett öppet möte på Örebro
universitet. Besöket på SCB görs med anledning av att regeringen har gett
myndigheten i uppdrag att omlokalisera myndighetens stabs- och
stödfunktioner till Örebro, som kommer bli myndighetens nya säte.

Media är välkomna att delta under dagen.

Program:

10.00 Besök på Björkhagaskolan
Björkhyttevägen 47, Lindesberg

11.30 Lunch tillsammans med kommunalråd kommunerna i norra Örebro län

13.30 Besök på SCB
Klostergatan 23, Örebro.

16.30 Öppet möte på Örebro universitet
Fakultetgatan 1, Örebro (Långhuset)
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lättare för kommuner och
landsting att samverka genom
avtal
Publicerad 23 februari 2018

I en remiss som överlämnas till Lagrådet föreslår
regeringen en generell rätt till avtalssamverkan för
kommuner och landsting. Förslaget innebär att
kommuner och landsting får möjlighet att överlåta
utförandet av uppgifter till varandra.
- Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt verktyg i
arbetet för att kunna säkerställa god och likvärdig service var man än bor i
landet. Särskilt viktigt blir det för små kommuner som kan ha svårt att
rekrytera specialistkompetenser, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom avtalssamverkan ska kommuner och landsting kunna överlåta
utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting.
Förslaget innebär inte att kommuner kan åta sig landstingens uppgifter eller
vice versa.

Vid avtalssamverkan kommer det också att vara möjligt för kommuner och
landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun eller
landsting, så kallad extern delegering.

Lagrådsremissen bygger på ett förslag som den parlamentariska
Kommunutredningen överlämnade i oktober 2017. De föreslagna
ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer:
Kommunutredningen överlämnar förslag om en generell rätt till
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avtalssamverkan



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Karin Röding ny generaldirektör
för Universitets- och
högskolerådet
Publicerad 22 februari 2018

Regeringen har idag utnämnt Karin Röding till
generaldirektör och chef för Universitets- och
högskolerådet. Hon kommer närmast från en tjänst som
statssekreterare på Utbildningsdepartementet och
tillträder sin tjänst den 1 april 2018.
Karin Röding har bland annat varit rektor för Mälardalens högskola samt
Universitetsdirektör för Karolinska institutet.

Cv Karin Röding
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Karens införs för statsråd och
statssekreterare
Publicerad 22 februari 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss
som innebär att restriktioner införs för statsråds och
statssekreterares övergångar till annan än statlig
verksamhet. I dag finns få regler på det här området,
vilket Sverige fått kritik för internationellt.
- Ministrar och statssekreterare representerar medborgarnas intresse och ska
inte utan vidare kunna bli lobbyister över en natt. Det förtroende, makt och
insyn uppdraget innebär ska inte kunna utnyttjas på ett sätt som kan skada
det offentliga eller skapa misstankar om korruption, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Restriktionerna ska skydda staten från att statsråd eller statssekreterare
använder information som i ett nytt uppdrag innebär en risk för ekonomisk
skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller att allmänhetens
förtroende för staten skadas. Förslagen tar sin utgångspunkt i betänkandet
Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) som presenterades i
januari 2017.

- I Sverige har vi varit naiva. Vi är ett av få länder där det saknas regler för
övergångar mellan politik och näringsliv. Nu säkerställer vi att övergångar
sker öppet och att lämplighetsprövningar görs, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Några av de förslag som nu lämnas över till Lagrådet är:

Två slags övergångsrestriktioner föreslås gälla för statsråd och
statssekreterare från och med den 1 juli 2018.
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1. En karenstid på tolv månader införs för statsråd och statssekreterare som
avslutat sitt uppdrag eller anställning. Om ett statsråd eller
statssekreterare vill påbörja ett nytt uppdrag, ny anställning eller
näringsverksamhet inom karenstiden ska en särskild nämnd pröva
frågan.

2. En ämnesrestriktion införs som innebär att den enskilde inom ramen för
ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inte får befatta
sig med vissa särskilda angivna frågor under karenstiden. Även i detta
fall är det nämnden som beslutar.

Ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och
statssekreterares övergångsrestriktioner, föreslås inrättas under
riksdagen för att pröva frågor enligt lagen.
Nämnden ska pröva övergångar till all verksamhet där staten inte är
huvudman, inklusive helt eller delvist ägda statliga bolag.
Regleringen omfattar inte kommunala förtroendeuppdrag m.fl. och inte
heller partipolitiska uppdrag.
Restriktionerna föreslås regleras i en ny lag om restriktioner vid statsråds
och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.
I lagrådsremissen föreslås också en ändring i lagen (1991:359) om
arvoden till statsråd m.m. som innebär att avdrag på ett statsråds arvode
ska göras med 10 procent per dag då statsrådet är helt eller delvis
frånvarande för att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett
sådan frånvaro.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressträff om regeringens förslag
till karens för statsråd och
statssekreterare
Publicerad 22 februari 2018 Uppdaterad 22 februari 2018

Idag presenterar civilminister Ardalan Shekarabi
regeringens förslag till karens för statsråd och
statssekreterare vid övergång till andra uppdrag.

Tid: 22 februari 2018 kl. 12.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förstärker arbetet för
att myndigheter ska finnas i hela
landet
Publicerad 19 februari 2018

Statliga myndigheter ska finnas i hela landet.
Regeringen har omlokaliserat och utökat verksamhet
vid 20 myndigheter till orter utanför Stockholm och
hittills meddelat att tio nya servicekontor ska öppna där
den statliga servicen idag är för låg. Nu remitteras ett
förslag som stärker styrningen av myndigheters
lokalisering.
Regeringen har tidigare betonat vikten av att de myndigheter som har
verksamhet i flera delar av landet finns kvar på de orter där de är
verksamma, i den utsträckning som det är möjligt.

- Vi vill få ett stopp på den smygcentralisering vi sett inom staten och vända
trenden. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och se till att
människor kan bo kvar också på mindre orter, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Finansdepartementet skickar i dag ut ett förslag på remiss som bl.a. innebär
att det regleras i förordning att myndighetsledningar inte får delegera beslut
om att avveckla sitt sista kvarvarande arbetsställe i en kommun. Dessa beslut
ska föregås av en konsekvensanalys och skickas till berörd länsstyrelse,
kommun samt till den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Med förslaget vill regeringen tydliggöra att alla myndigheter ska bidra i
arbetet med att Sverige ska hålla ihop.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Lycksele
Publicerad 06 februari 2018

Onsdagen den 7 februari besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Lycksele. Han kommer bland annat att
besöka tingsrätten, Skatteverket och tala på ett öppet
möte där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till
civilministern.
I maj kom beskedet att Arbetsförmedlingen planerar att öppna en kundtjänst
i Lycksele, en satsning som innebär upp till 100 nya arbetstillfällen under
2018. Mot bakgrund av detta kommer civilministern att samtala med
politiker och tjänstemän i kommunen om den statliga närvaron i Lycksele.

Program öppet för media:

09.15 Besök på Lycksele tingsrätten
Bångvägen 14

10.30 Besök på Skatteverket
Borgargatan 2

11.45 Lunchsamtal med kommunpolitiker och tjänstemän om statlig närvaro
i kommunen
Norra Torggatan 14

13.00 Offentligt möte i Medborgarhuset Lycksele
Norra Torggatan 14

14.30 Besök på Smedsbergets äldreboende
Smedsbergsvägen 2

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar i European Open
Government Leaders’ Forum i
Milano
Publicerad 05 februari 2018

Den 5 februari reser civilminister Ardalan Shekarabi till
Milano för att delta i en konferens om Open Government
och civilt deltagande. Konferensen samlar
regeringsrepresentanter, experter och företrädare från
civilsamhället och civilsamhällesorganisationer från
Europa. Syftet med konferensen är att utbyta
erfarenheter om hur civilt deltagande kan bidra till bättre
policyskapande och till förbättrade offentliga styrsystem.
Civilministern kommer bland annat att delta i en session om varför
deltagande är viktigt för att öka tillit mellan medborgare och den offentliga
sektorn. Diskussionen väntas också handla om vilka utmaningar som finns
för att det civila deltagandet ska kunna öka samt om hur ett ökat deltagande
kan bidra till att möta de utmaningar Europa står inför, som exempelvis
migrationsfrågor, en åldrande befolkning och stor ungdomsarbetslöshet.
Utöver konferensprogrammet kommer civilministern också att ha bilaterala
möten, bland annat med Italiens minister för offentlig förvaltning, Marianna
Madia.

För mer information kontakta Matilda Glas.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav på e-faktura vid offentlig
upphandling
Publicerad 01 februari 2018

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och
med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig
elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss,
som överlämnas idag.
- Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska
besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor
under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar
till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och
överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering,
om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya
reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter
att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge
en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat
informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter
och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Jönköpings län och talar
på Växadagarna Mjölk och Kött
Publicerad 29 januari 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Jönköpings län
den 30 januari. På förmiddagen håller Shekarabi ett
inledningstal på Växadagarna Mjölk och Kött där han
talar om krav på djurskyddsregler i offentliga
upphandlingar. På eftermiddagen åker han till Vaggeryd
för att ta del av arbetet med integration i kommunen och
hos lokala företag.
Program
09:45 Inledningstal Växadagarna Mjölk och Kött på Elmia Kongress

12.20-13.00 Besök på Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd

13.15-14.05 Besök på Fenix Gymnasieskola

14:10-15:00 Besök på Mastec

Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Regeringen förstärker den statliga
närvaron i Skåne och Västsverige
Publicerad 22 januari 2018

Människor ska kunna leva och arbeta oavsett var man
bor i landet. Därför ökar regeringen den statliga
närvaron i Skåne och Västsverige genom att
omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet
till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och
Göteborg.
– Den här regeringen menar allvar med att hela Sverige ska hålla ihop, säger
statsminister Stefan Löfven. Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett
viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige.

De nio besluten omfattar cirka 900 årsarbetskrafter. Tillsammans med
tidigare omlokaliseringar och vissa myndigheters utbyggnader har den
statliga närvaron stärkts runt om i Sverige med över 2 000 jobb under
mandatperioden.

– Vi bedriver ett omfattande arbete för att vända den trend där allt mer av
statliga myndigheters verksamhet koncentrerats till vår huvudstad. Staten ska
ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och motverka en splittring av vårt
land, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Besluten att omlokalisera eller utvidga myndigheters verksamhet utanför
Stockholm fattas på torsdag den 25 januari. Regeringen har tidigare fattat
beslut om att omlokalisera 12 myndigheter från Stockholm till annan ort.

Inom kort kommer också ett förslag att skickas på remiss som innebär att
myndigheter som vill avveckla verksamhet på en ort inte ska få göra det utan
en konsekvensanalys som skickas till berörd länsstyrelse, kommun och den
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aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Beslut den 25 januari

Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö
och har utöver detta fått medel för att placera nya tulltjänstemän i Malmö
under 2018.

Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet från Stockholm till
Malmö.

Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från
Stockholm till Malmö.

Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad.

Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från
Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Kronofogde-myndigheten
ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till
andra orter.

Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till
Göteborg.

Arbetsmiljöverket ska lokalisera den del av verksamheten som bedriver
arbete mot osund konkurrens till Mölndal.

Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till
Borås.

Sida ska lokalisera den verksamhet som i dag finns i Stockholms stad till
Botkyrka kommun. (Har kommunicerats tidigare under dagen.)



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår ny lag om
kommunal bokföring och
redovisning
Publicerad 19 januari 2018

I en remiss som överlämnas till Lagrådet idag föreslår
regeringen en ny lag om kommunal bokföring och
redovisning. Den nya lagen ska göra redovisningen mer
rättvisande, transparent och jämförbar.
- Den kommunala redovisningen är ett viktigt underlag för ekonomiska och
politiska beslut. Därför är det viktigt att journalister, medborgare och
förtroendevalda har tillgång till den här informationen. Det handlar i
slutändan om en fungerande demokrati och en effektiv förvaltning av
ekonomin, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och
landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa
grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande
bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som
kommuner och landsting.

Vissa förändrade värderingsregler föreslås också. Bland annat ska
huvudregeln vara att finansiella instrument som innehas för att ge avkastning
eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. I övrigt föreslås vissa
förändringar när det gäller immateriella anläggningstillgångar, gåvor samt
fordringar och skulder i utländsk valuta.

Regeringen föreslår även en utökad reglering om de sammanställda
räkenskaperna och delårsrapporten. Vidare föreslås att upplysning ska
lämnas om den sammanlagda kostnaden för räkenskapsrevision.
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Regeringen gör bedömningen att frågan om redovisning av kommunala
pensionsförpliktelser bör utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för
den kommunala ekonomin samt för balanskravet och kravet på god
ekonomisk hushållning.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Pressträff med statsministern och
civilministern
Publicerad 19 januari 2018

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan
Shekarabi håller en pressträff på måndag kl. 12.00 i
Malmö.

Tid: 22 januari 2018 kl. 12.00
Plats: Tullverket, Kalkbrottsgatan 141, Limhamn

Pressträffen hålls i anslutning till ett besök på Tullverket i Lernacken och
media är välkomna att vara med från 11.00 när statsministern och
civilministern besöker verksamheten.

Tid: 22 januari, 12.00 (Besöket inleds 11.00. Media bör vara på plats senast
10.45)

Plats: Tullverket, Kalkbrottsgatan 141, Limhamn.
(Ta avfarten söder om motorvägsviadukten upp mot bron och kör mot
Öresundsbrokonsortiet)

På kvällen kommer statsminister Stefan Löfven att hålla ett öppet möte i
Surbrunnsparken i Ystad kl. 18.30. Media är välkomna att delta och
fotografera.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om att begränsa vinsterna
i välfärden
Publicerad 19 januari 2018

Regeringen har idag överlämnat lagrådsremissen
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom
socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet. Förslaget innebär att det
införs en begränsning av hur stora rörelseresultat som
privata välfärdsaktörer får uppnå.
- Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden
ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg
omsorg – inte till stora vinstuttag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering införs för juridiska
personer som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och skollagen.

Krav som kopplas till tillståndet är:

Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det
tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på
operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan
med ett tillägg om 7 procentenheter.
Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
Verksamheten ska bedrivs i en separat juridisk person och en
årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får
vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.

- Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder
kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle
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räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare. När vi ställer krav på
att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns
förutsättningar för att höja kvaliteten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Idéburna aktörer omfattas inte

I lagrådsremissen aviseras även att regeringen avser att återkomma med
justeringar av förslagen, som innebär att idéburna aktörer inte ska omfattas
av samma krav som övriga aktörer, samt att ett visst positivt rörelseresultat
ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.

- Vi har lyssnat på remisskritiken och en promemoria remitteras med förslag
som tar sikte på de mindre aktörer som saknar eller har ett litet operativt
kapital samt undantar de idéburna aktörer som inte drivs av vinstsyfte från
vinstbegränsningen, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.

 

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressträff med civilminister
Ardalan Shekarabi
Publicerad 18 januari 2018

Fredag 19 januari klockan 11.45 håller civilminister
Ardalan Shekarabi en pressträff i riksdagens
presscenter. Deltar gör även Vänsterpartiets partiledare
Jonas Sjöstedt.

Tid: 19 januari 2018 kl. 11.45
Plats: Riksdagens presscenter

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ökade tillståndskrav
inom socialtjänsten och
skolväsendet
Publicerad 11 januari 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om att remittera ett
förslag om ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och
skolväsendet till lagrådet. Förslaget innebär att en ägar-
och ledningsprövning ska införas för verksamheter som
bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen
och stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt
skollagen.
- Regeringens förslag innebär att det ska krävas insikt i de lagar och
föreskrifter som styr verksamheten och att den som vill starta och driva en
skola eller ett hemtjänstföretag ska genomgå en lämplighetsprövning. Vem
som helst ska inte kunna starta och driva företag i välfärden, utan det ska
vara ordning och reda, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ett exempel på något som kan vägas in i lämplighetsprövningen är om
personen tidigare begått brott. Tillståndsinnehavaren ska även ha
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Prövningen ska bl.a. omfatta VD, styrelseledamöter och ägare
med ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Regeringen föreslår också en allmän tillståndsplikt för hemtjänstverksamhet,
ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet.
Förslagen är en del av regeringens
arbete för att sortera bort oseriösa aktörer från välfärdssektorn och därmed
skapa förutsättningar för ökad kvalitet i välfärdsverksamheten.
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Regeringen avser att återkomma i mars 2018 med en proposition.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Utredningen om
effektiv styrning av nationella
digitala tjänster i en samverkande
förvaltning överlämnar
slutbetänkande
Publicerad 09 januari 2018

Tid: 10 januari 2018 kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag
att analysera och lämna förslag till effektivare styrning av utveckling,
införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren Hans-Eric
Holmqvist överlämnar den 10 januari sitt slutbetänkande till civilminister
Ardalan Shekarabi. I samband med detta håller civilministern och den
särskilda utredaren pressträff.

Föranmälan: Görs till Maria Klockare, 072-450 05 77. E-post:
maria.klockare@regeringskansliet.se. Senast onsdagen den 10 januari kl
08.30. Medtag giltig presslegitimation.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår en ny spellag
och ny lag om skatt på spel
Publicerad 21 december 2017 Uppdaterad 21 december 2017

Idag fattade regeringen beslut om lagrådsremissen En
omreglerad spelmarknad. En ny spellag och ny lag om
skatt på spel föreslås. Den nya regleringen ska
utformas som ett licenssystem. Bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
– Staten ska återta kontrollen över svensk spelmarknad. Nu föreslår vi en
lagstiftning som innebär att aktörer som får licens att bedriva verksamhet
gentemot svenska konsumenter måste följa svenska regler. Dessutom får vi
verktyg att hålla ute dem som inte har licens, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som
tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer
utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel
om pengar i Sverige, även online.

I lagrådsremissen föreslås även att straffen för olovlig spelverksamhet och
främjande av olovligt spel skärps samt att en ny brottsrubricering, spelfusk,
införs för att komma åt matchfixning.

- Spelverksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig
kontroll. Detta innebär att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, en hög
säkerhet och att spel inte ska används som ett stöd för kriminell verksamhet.
Matchfixning hör inte hemma i svensk idrott och ska stoppas, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar
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om licens ska kunna lämnas in från juli 2018.

- Jag är glad att det finns en bred politisk samsyn om behovet av de här
reformerna. Nu behöver vi fortsätta arbetet och se över förutsättningarna för
hästnäringen och idrottsrörelsen, som båda spelar en oerhört viktigt roll i det
svenska samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu ska den statliga servicen
förbättras
Publicerad 15 december 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag tagit emot
delbetänkandet ”Servicekontor i ny regim”. Mats
Sjöstrand fick den 7 september i år i uppdrag att föreslå
hur vissa statliga myndigheters lokala
serviceverksamhet kan organiseras på ett mer
sammanhållet sätt, för att säkerställa och stärka
tillgången till grundläggande statlig service i hela
landet.
- Varje år sker fyra miljoner besök på de lokala servicekontoren som drivs av
Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Nu tar vi ett
samlat grepp om de kontor som finns och de nya som ska tillkomma för att
säkra och förstärka medborgarnas tillgång till lokal statlig service, oavsett om
de bor i Överkalix, Vimmerby eller Vivalla, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Utredningen konstaterar att den lokala statliga servicen fortsatt är helt
avgörande, särskilt för vissa grupper som har behov av personliga möten med
myndigheter, och att denna service kan stärkas och byggas ut genom en
samlad organisation. I delbetänkandet föreslås att hela den nuvarande
servicekontorsverksamheten ska gå över till Statens servicecenter den 1
januari 2019.

Den 31 maj ska utredningen lämna sitt slutbetänkande, som bland annat ska
innehålla en plan för när de lokala kontoren kan stå för service för fler
myndigheter: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets
förarprovsverksamhet och hur servicekontoren kan bli ännu fler.
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- Regeringens inriktning är tydlig; vi vill förbättra den statliga
servicenärvaron. Du ska inte behöva åka flera mil för att få hjälp med något
som egentligen skulle kunna ordnas på det närmsta servicekontoret, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen har fattat beslut om att redan innan nästa sommar öppna tio nya
servicekontor. Den 5 december meddelades att inriktningen är att dessa ska
öppna i Kramfors, Jokkmokk, Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby, Överkalix
samt placeras så att de förstärker den statliga servicen i Brandbergen i
Haninge, stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och
stadsdelen Angered i Göteborg.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Helena Jonsson ny landshövding i
Jönköpings län
Publicerad 13 december 2017 Uppdaterad 13 december 2017

Regeringen har idag utsett Helena Jonsson till ny
landshövding i Jönköpings län. Hennes förordnande
som landshövding och chef för Länsstyrelsen i
Jönköpings län gäller från och med den 15 januari
2018 till och med den 14 januari 2024.
- Det är glädjande att Helena Jonsson tackat ja till uppdraget som
landshövding i Jönköpings län. Hon har en bred erfarenhet och kommer med
sina ledaregenskaper att vara en tillgång för länsstyrelsen och länet, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Helena Jonsson är född 1965. Helena Jonsson är lantmästare och var under
åren 2011 till 2017 förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till
hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

- Jag ser det som ett hedersuppdrag att få verka som Landshövding i
Jönköpings län. Det är verkligen ett viktigt jobb som länsstyrelsen gör och
som innefattar prioriteringar och avvägningar mellan olika samhällsintressen
för att nå en hållbar utveckling såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt.
Jag ser fram emot att få vara en del av det arbetet som landshövding i
Jönköpings län, säger Helena Jonsson.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tillitsbaserad styrning i statliga
myndigheter
Publicerad 07 december 2017

Nu tar regeringen nästa steg i arbetet med tillitsbaserad
styrning i det offentliga Sverige genom att besluta om ett
tilläggsuppdrag till Tillitsdelegationen. Uppdraget
innebär att delegationen även ska genomföra projekt
som fokuserar på att utveckla de statliga
myndigheternas interna arbete med tillitsbaserad
styrning.
Enligt uppdraget ska Tillitsdelegationen genomföra projekt som syftar till att
ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet
att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. Regeringen
välkomnar alla myndigheter att delta i arbetet.

- Lärare ska ägna sig åt undervisning, polisen åt brottsbekämpning och
handläggare på våra stora myndigheter åt kärnverksamheten. Alltför mycket
tid läggs åt administration och att fylla i blanketter. Vi måste låta proffsen
vara proffs och detta gäller inte minst medarbetare på våra statliga
myndigheter. Därför beslutar idag regeringen om att utöka
Tillitsdelegationens uppdrag till att omfatta även statliga myndigheter. Hela
offentlig sektor ska präglas av en tillitsbaserad styrning, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

- Jag är mycket glad över förtroendet. Vi har hittat ett bra arbetssätt som
kombinerar traditionellt utredningsarbete med ett aktivt utåtriktat främjande.
Vårt nära samarbete med forskarsamhället under ledning av vår
forskningsledare Louise Bringselius är också mycket värdefullt i det fortsatta
uppdraget med myndigheter, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura
Hartman.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny myndighet för digitalisering av
den offentliga sektorn till Sundsvall
Publicerad 06 december 2017

En myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
ska inrättas i Sundsvall. En särskild utredare får i
uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den
nya myndigheten, som ska vara på plats 1 september
2018. Myndigheten ska arbeta med att utveckla,
samordna och stödja digitaliseringen av statliga
myndigheter, kommuner och landsting.
- Att placera den nya myndigheten i Sundsvall är en del i vårt arbete med att
öka den statliga närvaron i hela landet. Oavsett om det handlar om statliga
jobb eller medborgarnas tillgång till service är den statliga närvaron viktig i
arbetet för ett Sverige som håller ihop, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Myndigheten en del av en större satsning på en
smartare offentlig förvaltning

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen flera satsningar för att
öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av nyheterna var
myndigheten som nu inrättas och som ska stötta andra myndigheter,
kommuner och landsting i digitaliseringsarbetet.

− För att kunna ta tillvara på de besparingar och de positiva effekter
digitaliseringen bidrar till behöver styrningen och samordningen i den
offentliga sektorn stärkas och där kommer den nya myndigheten spela en
viktig roll. I slutändan handlar det om att effektivisera offentliga
verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och
deltagande i samhället, säger civilministern Ardalan Shekarabi.
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Bengt Kjellson utses till särskild utredare

Inför inrättandet av den nya myndigheten tillsätter regeringen en
organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson. Han är idag
generaldirektör för Lantmäteriet.

Organisationskommitténs uppdrag blir att föreslå och vidta de åtgärder som
krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september
2018. Myndigheten kommer ha ungefär 50-60 anställda de första åren.
Tjänsten som myndighetschef kommer utlysas och tillsätts av regeringen i
sedvanlig ordning.

Regeringen har för avsikt att besluta om kommittédirektiv för inrättandet av
den nya myndigheten på regeringssammanträdet 7 december.

Myndighetens uppgift

Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för
digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad
digitalisering av densamma, bl.a. analysera och följa upp utvecklingen på
området och utifrån dessa analyser identifiera förvaltningsgemensamma
områden där digitaliseringen kan resultera i mervärde eller innebära
utmaningar.
Samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital
infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av
denna. Exempelvis handlar det om att öka standardiseringen av hur den
offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och
innovation, samt att alla som behöver får tillgång till enkla och säkra e-
legitimationer för att kunna ta del av den digitala offentliga servicen.
Verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet,
genom att bl.a. främja tillgängliggörandet av öppna data samt främja
öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn.
Samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven
verksamhetsutveckling. I detta ingår bl.a. stöd i samband med digitala
investeringar.
Myndigheten får även ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga
uppgifter samt vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala
investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Fler statliga jobb och bättre
service i Västernorrland
Publicerad 05 december 2017

I Sverige ska folk kunna leva, arbeta och driva företag
oavsett var man bor i landet. Därför ökar regeringen den
statliga närvaron runt om i Sverige och kommer nu
skapa nya statliga jobb i Sundsvall och Sollefteå. Innan
sommaren 2018 ska också den statliga servicen öka
genom tio nya servicekontor i särskilt utsatta områden
och i glesbygd, varav ett i Kramfors.
De nya statliga jobben skapas genom att den nya myndigheten för
digitalisering av offentlig sektor ska lokaliseras till Sundsvall. Dessutom ska
Statens servicecenter omlokalisera viss del av sin verksamhet till Sollefteå.
Besluten fattas på torsdag och är en del av regeringens ambition att öka den
statliga närvaron i hela landet.

- Hela Sverige ska leva och landet ska hålla ihop. Därför driver vi ett
omfattande arbete för att fler myndigheter ska finnas i hela landet. Det
gläder mig att nya statliga jobb nu kommer till Västernorrland, säger
statsminister Stefan Löfven.

Samtidigt ska den statliga servicen förbättras runt om i landet. I dag
meddelas att Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan
kommer att öppna 10 nya servicekontor. Inriktningen är att dessa ska öppna
i Kramfors, Jokkmokk, Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby, Överkalix samt
förstärka den statliga servicen i Brandbergen, Haninge, stadsdelen Vivalla i
Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen Angered i Göteborg.
Kontoren ska öppnas senast 30 juni 2018.

- Ingen ska känna sig övergiven av staten. Vi måste se till att det går att få
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personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt
land, oavsett om du bor i Kramfors eller Vivalla, Vimmerby eller Rosengård,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Från och med 2019 skapas en samlad serviceorganisation för lokal statlig
service. En utredare har i uppdrag att presentera en plan för hur fler
myndigheters service kan kopplas till den kommande samlade
serviceorganisationen och på vilka ytterligare platser servicekontor bör
öppnas.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven
besöker Västernorrland
Publicerad 04 december 2017

Den 5 december reser statsminister Stefan Löfven till
Västernorrland för att besöka Kramfors och Bollstabruk.
Med på resan är civilminister Ardalan Shekarabi.

Program:

13.30 Statsministern och civilministern besöker Bearbetningscenter

Plats: Gränsgatan 60, Kramfors

Statsministern och civilministern träffar anställda och företagsledning för ett
samtal om nyindustrialisering och kompetensförsörjning. Media är välkomna
att delta för att fotografera.

14.15 Statsministern och civilministern besöker samlingslokalen
Kramforshjärtat

Plats: Kramforshjärtat, Limstagatan 13, Kramfors

Statsministern och civilministern träffar kommunala företrädare och
civilsamhällets aktörer för att diskutera förutsättningarna för kommunal och
statlig service på landsbygden. Därefter har de båda en pressträff cirka
14.45.

18.00 Öppet möte i Bollsta Folkets Hus

Plats: Folkets hus, Tunsjövägen 4, Bollstabruk

Statsministern deltar på ett öppet möte på Folkets Hus i Bollstabruk. Media
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är välkomna att delta för att fotografera.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för
Statistiska centralbyrån
Publicerad 23 november 2017

Regeringen har idag utsett Joakim Stymne till ny
generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån.
Joakim Stymne kommer närmast från tjänsten som
generaldirektör och myndighetschef för Statens
Tjänstepensionsverk. Joakim tillträder som
generaldirektör den 11 december 2017.
- Jag är glad att Joakim Stymne har tackat ja till uppdraget som
generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån. Hans tidigare
yrkeserfarenhet från både den privata sektorn och från chefs- och
ledarbefattningar inom den statliga sektorn, liksom hans sakkunskaper på
statistikområdet, gör honom till en mycket lämplig generaldirektör för
Statistiska centralbyrån. I en tid som präglas av ett stort informationsflöde,
där desinformationskampanjer blir allt vanligare och där beskyllningar om
"fake news" har blivit vardag är det otroligt viktigt med tillgång till statistik
och fakta som går att lita på, säger Ardalan Shekarabi.

Joakim Stymne har tidigare bland annat varit statssekreterare vid
Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet och har också en bakgrund
som chefsekonom på finansmarknaden. Han har examen i nationalekonomi
från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University.

- Statistiska centralbyrån är en central myndighet för att försörja samhällets
behov av fakta och information till stöd för beslut, utredning, granskning,
allmänheten och för forskning. Jag har stor respekt för den kompetens och
verksamhet som finns på myndigheten och jag ser fram mot att tillsammans
med medarbetarna fortsätta utveckla myndigheten i takt med
omvärldsförändringarna och att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i
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statistiken, säger Joakim Stymne.

Statistiska centralbyrån har i uppgift att utveckla, framställa och sprida
officiell statistik och annan statlig statistik samt att samordna systemet för
den officiella statistiken. Myndigheten är även nationell statistikbyrå inom
ramen för det europeiska statistiksystemet. Myndigheten bedriver sin
verksamhet i Stockholm och Örebro där myndigheten även har sitt säte.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker nattfotbollsverksamhet i
Norrköping idag
Publicerad 23 november 2017

Den 23 november besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Norrköping. På ett lunchmöte träffar han
medarbetare i företag och offentlig sektor för att
diskutera upphandling och digitalisering. På
eftermiddagen träffar civilministern Assyriska IF i
Hageby för att prata om deras nattfotbollsverksamhet
och hur projektet bidragit till att brottsligheten i området
har minskat.

Program

11.45 -13.30 
Lunchmöte om upphandling och digitalisering med företagare och
medarbetare från offentlig sektor i Norrköping.
Adress: Konsthallen NP 33, Norra Promenaden 33, Norrköping

14.00 – 15.45 
Besök hos Assyriska IF i Hageby. Föreningen berättar om sin
nattfotbollsverksamhet. Projektet har genomförts med hjälp av statliga
integrationspengar och lett till en minskad brottslighet i området. Polisen har
pekat ut Hageby som ett av landets utsatta områden.
Adress: Bäraregatan 2, Norrköping

Media är välkomna att delta under dagen, för mer information kontakta
pressekreterare Matilda Glas.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sven-Erik Österberg ny
landshövding i Stockholms län
Publicerad 09 november 2017

Regeringen har idag utsett Sven-Erik Österberg till ny
landshövding i Stockholms län. Hans förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms
län gäller från och med den 1 februari 2018 till och med
den 28 februari 2022.
- Sven-Erik Österberg har en bred erfarenhet och engagemang i många
frågor, och har lett arbetet på länsstyrelsen i Norrbotten under de senaste
fem åren. Sven-Erik har en gedigen erfarenhet av ledarskap och det är
glädjande att regeringen beslutat att utse honom till landshövding i
Stockholms län, säger Ardalan Shekarabi.

Sven-Erik Österberg är född 1955. Han är sedan oktober 2012 landshövding
i Norrbottens län. Sven-Erik Östberg var riksdagsledamot för
Socialdemokraterna 1994–2012 förutom under åren 2004–2006 då han var
biträdande finansminister. Under sin tid i riksdagen har han bland annat varit
ordförande i arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet samt gruppledare
för Socialdemokraterna.

- Efter fem intressanta och lärorika år i Norrbotten känns det nu mycket
spännande att ta sig an uppdraget att leda Länsstyrelsen i Stockholms län.
Det som sporrar är naturligtvis att få arbeta med ett län med mycket stark
tillväxt och utveckling, men där det också finns utmaningar som måste
hanteras. Här tänker jag särskilt på bostads- och trafikfrågor som ständigt
kräver engagemang och nya lösningar, säger Sven-Erik Österberg.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Kungsör och Fagersta
Publicerad 07 november 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi reser till Västmanlands
län den 8 november. På förmiddagen är han i Kungsör
där han bland annat besöker ett äldreboende och träffar
PRO. Efter lunch åker han till Fagersta för att besöka
Risbroskolan.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

09.30 Besök på äldreboendet Södergården
Kungsringen 1, Kungsör.

10.30 Möte med PRO
Drottninggatan 6, Kungsör.

13.45 Besök på Risbroskolan i Fagersta.
Skolvägen 2, Fagersta.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad och breddad användning av
e-legitimationer
Publicerad 26 oktober 2017

Idag gav regeringen E-legitimationsnämnden i uppdrag
att verka för en ökad och breddad användning av
elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala
tjänster. Nämnden ska ta fram åtgärder för att stödja,
förbättra och samordna den information om e-
legitimering och e-underskrift som riktas till användare.
- E-legitimationer är en grundläggande förutsättning för digitalisering. Den
offentliga sektorn är beroende av att det finns e-legitimationer som är enkla
och säkra, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Vi vill att fler ska använda
e-legitimationer och att alla lösningar som kvalitetsgranskats och godkänts av
E-legitimationsnämnden erbjuds som inloggning i offentlig sektors digitala
tjänster. Uppdraget till E-legitimationsnämnden att arbeta med
informationsinsatser är en del i detta arbete.

Uppdraget ska utföras i samarbete med eSamverkansprogrammet vid
Pensionsmyndigheten och ska redovisas senast den 30 juni 2018.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget
att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer. Svensk
e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket
visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-
legitimationsnämnden.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Vimmerby och Västervik
Publicerad 24 oktober 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi reser till Kalmar län den
25 oktober. Han är i Vimmerby och Västervik där han
bland annat besöker Hälsocentralen i Vimmerby,
Västerviks gymnasium och Polisen. Dagen avslutas
med ett öppet möte på Campus Västervik.
Media är välkommen att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för
mer information.

10.20 - 11.20 Hälsocentralen
Drottninggatan 22, Vimmerby
Träffa nyanlända som går på skolan och validerar sin sjukvårdsutbildning
från annat land.

14.00 - 14.30 Västerviks gymnasium 
Östersjövägen 6, Västervik

14.45 - 15.45 Polisen
Breviksvägen 35, Västervik
Samtal om samverkan mellan polis och kommun för ökad trygghet.

16.45 - 17.30 Campus Västervik
Östersjövägen 8, Västervik
Öppet möte
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har idag utsett Camilla
Rosenberg till generaldirektör och
chef för Lotteriinspektionen
Publicerad 19 oktober 2017

Camilla Rosenberg började på Lotteriinspektionen i september 2015 som
chef för den operativa avdelningen med ansvar för myndighetens tillstånds-
och tillsynsverksamhet och har varit tillförordnad GD sedan i maj 2017.

- Vi är inne i ett viktigt skede i svensk spelpolitik och jag är glad att kunna
rekrytera en erfaren och omtyckt GD som har goda kunskaper om
spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Camilla var dessförinnan på Energimyndigheten där hon haft olika
chefsbefattningar, de sista åren som chefsjurist. Hon har även tidigare
arbetat på Lotteriinspektionen och som skattekonsult.

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare på
Lotteriinspektionen leda den stora omställning av myndigheten som nu
behöver genomföras, säger Camilla Rosenberg.

Förordnandet gäller från och med den 19 oktober 2017 till och med den 31
oktober 2023.

Camilla Rosenberg är född 1966 och har en jur. kand. vid Uppsala
Universitet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen upphäver sitt beslut
att utse Thomas Bodström till
landshövding i Stockholms län
Publicerad 14 oktober 2017

Uppdraget som landshövding och att därmed vara
statens företrädare i länet har i stora delar likheter med
ett förtroendeuppdrag. Mot bakgrund av att det från flera
andra politiska partier saknas förtroende för Thomas
Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att
upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström
till landshövding i Stockholms län.
- Jag beklagar regeringens beslut. Jag hade gärna blivit landshövding men nu
fortsätter livet som advokat och författare, säger Thomas Bodström.

- Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och
författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att
utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström
till landshövding i Stockholms län fattas formellt vid torsdagens
regeringssammanträde. Regeringen utsåg i augusti tillförordnade
länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding, ett uppdrag
som hon fortsätter att ha under tiden som processen med att hitta en
ersättare pågår.

- Vi kommer direkt att inleda en process för att hitta en ny landshövding i
Stockholms län, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Västernorrland idag
Publicerad 09 oktober 2017

Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Västernorrland
måndagen den 9 oktober. Han åker till Kramfors,
Härnösand och Sundsvall. I Kramfors har han en träff
med kommunstyrelseordförandena och
företagarföreningarna i Kramfors och Sollefteå samt
besöker Kvarnbackens äldreboende. I Härnösand
besöker han Härnösands gymnasium och
Sambiblioteket. I Sundsvall gör civilministern ett
verksamhetsbesök på Försäkringskassans IT-
verksamhet och håller därefter ett öppet möte.
Kl. 11.35 - Kvarnbackens äldreboende
Kvarnbackens äldreboende, Bruksgatan 12, Kramfors

Kl. 13.40 - Härnösands gymnasieskola
Brunnshusgatan 18, Härnösand

Kl. 14.15 - Sambiblioteket i Härnösand
Sambiblioteketet, Universitetsbacken 3, Härnösand

Kl. 15.45 - Försäkringskassans IT-verksamhet
Södra Järnvägsgatan 41, Sundsvall

Kl. 17.00 - Öppet möte – Stopp för vinstjakt i skola och omsorg - låt
proffsen vara proffs
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall
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Media är välkommen att delta, kontakta politisk sakkunnig Isabell Ekvall för
mer information.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar i ministermöte om e-
förvaltning
Publicerad 05 oktober 2017 Uppdaterad 09 oktober 2017

Den 6 oktober träffas ministrar ansvariga för e-
förvaltningsfrågor i EU och EFTA i Tallinn för att anta en
ministerdeklaration och diskutera digitalisering av den
offentliga sektorn.
Under konferensen kommer ministrarna samtala om vikten av att digitalisera
den offentliga sektorn och om det fortsatta arbetet i EU, samt signera en
ministerdeklaration. Syftet med deklarationen är att snabba på den digitala
utvecklingen i offentlig sektor och att individens behov ska stå i centrum för
denna utveckling.

- Det är viktigt att den offentliga sektorn klarar av den digitala
transformationen, det är på sikt avgörande för att upprätthålla förtroendet för
våra samhällsinstitutioner. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för
att förenkla och förbättra för människor och företag, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Deklarationen kommer att antas av EU:s medlemsländer samt av EFTA-
länderna.

Utöver konferensprogrammet kommer Ardalan Shekarabi att träffa ett flertal
ministerkollegor och utbyta erfarenheter om arbetet med digitaliseringen av
den offentliga sektorn. De bilaterala mötena kommer också att handla om
Sveriges program för digitalisering av den offentliga sektorn "Digitalt Först"
samt det stundande svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Dalarna
Publicerad 28 september 2017

Fredag den 29 september besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Dalarna. På förmiddagen är han i Hedemora
för att ta del av kommunens arbete med digitalisering
och deltar på ett öppet möte med PRO. På
eftermiddagen besöker civilministern Falu lasarett och
därefter Bjursås Lantbruk där han träffar ordföranden
för Sveriges nötköttsproducenter.
Media är välkomna att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

9.00 - 9.45 Digitalisering – utmaningar och möjligheter i en mindre
kommun
Rådhusets rådstugusal, Stora torget 3, Hedemora

9.45 - 10.30 Äldrefrågor i Hedemora, öppet möte med PRO
Stationsgatan 6, Hedemora

12.15 - 13.15 Besök på Falu lasarett och visning av operationsrobot
Lasarettsvägen 10, Falun

13.45 – 14.30 Besök på Bjursås Lantbruk
Bodarna 39, Bjursås
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Växjö och Älmhult
Publicerad 25 september 2017

Tisdag den 26 september besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Kronoberg. På förmiddagen gör han ett
besök på Katedralskolan i Växjö och på eftermiddagen
träffar Ardalan Shekarabi representanter för IKEA för att
tala om arbetet med Agenda 2030 med fokus på social
och miljömässig hållbarhet. På kvällen hålls ett öppet
möte med ministern i kommunhuset.
Media är välkomna att delta, kontakta pressekreterare Matilda Glas för mer
information.

10.15–10.40 Besök på Katedralskolan i Växjö, ministern talar för
gymnasieelever
Samuel Ödmans väg 1, Växjö

14.00–15.40 Besök på IKEA of Sweden, Älmhult
Tulpanvägen 1, Älmhult

16.30–17.35 Öppet möte
Kommunhuset, Stortorget 1, Älmhult
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
presenterar budgetpropositionen i
Karlskrona
Publicerad 19 september 2017

På budgetdagen onsdagen den 20 september besöker
civilminister Ardalan Shekarabi Karlskrona. På
förmiddagen besöker han ett servicekontor och på
eftermiddagen inviger han en förskoleavdelning på
förskolan Borgen. Här presenteras även
budgetpropositionen inklusive regionala nedbrytningar.

Program

10.00 Besök på Servicekontor Karlskrona
Stenbergsgränd 8

13.30 Invigning av förskoleavdelning på förskolan Borgen.
Södra Smedjegatan 1 (Ingång från Amiralitetstorget 12-14)

13.45 Pressträff om nyheter i regeringens budgetproposition

Ta med presslegitimation.

Kontakta pressekreterare Matilda Malmquist Glas för mer information.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


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

Statsrådens presentationer av
budgeten för 2018
Publicerad 15 september 2017

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera budgetförslaget för 2018 på en
presskonferens den 20 september klockan 09.00 i
Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också att
presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement)

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Malmö

Kontaktperson: Natali Sial, telefon 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Klockan 09.00 Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Isabel Lundin, telefon 076 296 46 38 och Gösta Brunander,
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telefon 072 544 28 66

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister

Östersund

Kontaktperson: Anna Söderström, telefon 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Karlskrona

Kontaktperson: Matilda Malmqvist Glas, telefon 070 367 03 64

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Visby

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, telefon 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Södertälje

Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072 545 74 21

Helene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Skövde

Kontaktperson: Fredrik Persson, telefon 072 214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stockholm



Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, telefon 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister

Linköping

Motala

Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, näringsminister

Kalmar

Växjö

Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076 135 56 92

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Uppsala

Norrtälje

Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070 539 57 29

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Arvika

Molkom

Kontaktperson: Maria Soläng, telefon 072 206 19 47

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister

Umeå



Vindeln

Vännäs

Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076 116 65 62

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, telefon 072 209 45 20

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Helsingborg och Lund
Publicerad 12 september 2017

Onsdagen den 13 september besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Helsingborg och Lund.
Ardalan Shekarabi kommer bland annat att träffa kommunledningen i
Helsingborg och personal från socialtjänsten och socialförvaltningen som ska
berätta om initiativet Bostad först. I Lund kommer civilministern bland annat
att träffa statsvetarstudenter och besöka Tetra Pak.

Media är välkomna att delta under dagens besök:

10.00 Besök hos Helsingborgs stad – presentation av regeringens arbete med
tillitsreformen samt kommunens projekt Bostad Först samt Rekrytera.

Adress: Rådhuset, Helsingborg

13.40 Besök Tetra Pak i Lund – Fokus på Tetra Paks hållbarhetsarbete och
Agenda 2030.

Adress: Ruben Rausings gata, Lund

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sten Nordin ny landshövding i
Blekinge län
Publicerad 08 september 2017

Regeringen har utsett Sten Nordin till ny landshövding i
Blekinge län. Hans förordnande som landshövding och
chef för Länsstyrelsen i Blekinge län gäller från och
med den 1 oktober 2017 till och med den 31 januari
2021.
- Det är med glädje som jag kan berätta att regeringen beslutat att tillsätta
Sten Nordin som landshövding i Blekinge län. Sten har en lång erfarenhet av
ledarskap, bland annat som finansborgarråd i Sveriges största kommun.
Erfarenheter av samverkan mellan olika samhällssektorer för ett uppnå
gemensamma mål tror jag är någonting som han kommer att bära med sig i
sin nya roll som landshövding, säger Ardalan Shekarabi

Sten Nordin är född 1956. Sten Nordin var borgarråd i Stockholms stad
1994–2006 och riksdagsledamot 2006–2008. Åren 2008–2014 var han
finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

- Jag är mycket hedrad av förtroendet att få bli Blekinges landshövding och
det är med stort engagemang jag tar mig an det uppdraget. Blekinge
utvecklas positivt men har som alla andra landsdelar även utmaningar att
möta. Jag ser fram emot att som statens representant dra mitt strå till stacken
för utveckling och livskvalitet i Blekinge i samverkan med länets invånare,
näringsliv och förtroendevalda. Uppdraget innebär också en fantastisk
möjlighet att få bo i en omtalat vacker del av vårt land och att få ta del av
dess natur, historia och kulturvärden, säger Sten Nordin.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

En samlad organisation för att
säkra och stärka lokal statlig
service
Publicerad 07 september 2017

Lokal statlig service ska säkras och stärkas. Därför ska
det från den 1 januari 2019 finnas en samlad
organisation med fokus på lokal service och närvaro.
För att stärka lokal statlig service avsätter regeringen 80 miljoner kronor
2018, en satsning som sedan ökas till 185 miljoner kronor fullt utbyggt 2021.
I en första steg får Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket regeringens uppdrag att till sista juni 2018 etablera 10 nya
servicekontor. Etableringarna ska ske både på landsbygden och i socialt
utsatta områden.

- Det behövs ett samlat grepp för att säkra och stärka lokal statlig service.
Det fungerar inte att varje myndighet ska ha egna lokala kontor. Därför ska
vi nu skapa en samlad organisation med fokus på statlig lokal service och
närvaro, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Den statliga närvaron och lokala servicen behöver stärkas, både på
landsbygden och i socialt utsatta områden. Detta arbete behöver börja nu,
där kan vi inte vänta in den samlade organisationen. Därför får tre
myndigheter i uppdrag att till sista juni etablera 10 nya servicekontor, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter ska ansvara för den samlade serviceorganisationen.
Utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver på 96 orter. På dessa
orter ska fler myndigheter samla sin lokala service på de gemensamma
kontoren. Detta gäller Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
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förarprovsverksamheten vid Trafikverket.

Regeringen beslutade i dag den 7 september om ett uppdrag till en särskild
utredare att lämna nödvändiga förslag för att skapa denna
serviceorganisation. Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett f.d.
generaldirektören Mats Sjöstrand till särskild utredare. Han är i dag
ordförande i styrelsen för Statens tjänstepensionsverk och ordförande i
styrelsen för Trafikverket.

Enskilda och företag behöver ha tillgång till grundläggande statlig service i
hela landet. Lokal statlig service är även betydelsefullt för arbetet med
etableringen av nyanlända i Sverige. För enskilda och företag blir det enklare
om myndigheternas service samlas och erbjuds på gemensamma kontor.

Statliga myndigheter kan var och en för sig inte upprätthålla en
kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet. Det krävs i stället att en
statlig myndighet ges i uppdrag att ansvara för en sammanhållen organisation
för lokal statlig service. En sammanhållen organisation ger bättre
förutsättningar att utifrån ett statligt helhetsperspektiv styra den statliga
lokala serviceverksamhetens omfattning och inriktning. Genom att samla
vissa statliga myndigheters lokala besöks- och serviceverksamheter i en
sammanhållen organisation ökar också förutsättningarna för att erbjuda
statlig lokal service av hög kvalitet på ett mer kostnadseffektivt sätt.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsråd besöker Östhammar och
Uppsala
Publicerad 05 september 2017

Torsdagen den 7 september besöker arbetsmarknads-
och etableringsminister Ylva Johansson äldreboende
och närvårdsenhet i Östhammar. Tillsammans med
utbildningsminister Gustav Fridolin och civilminister
Ardalan Shekarabi besöks även Liljeforsskolan i
Uppsala.
Efter regeringssammanträdet i Gävle under torsdagen besöker
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Östhammar och tillsammans med
utbildningsminister Gustav Fridolin och civilminister Ardalan Shekarabi
Uppsala. Syftet med besöken är regeringens välfärdssatsningar som sätter
skola, vård och omsorg i fokus framför skattesänkningar.

Program

Tid: 12:30 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker äldreboendet
Edsvägen 16 i Östhammar. 
Adress: Edsvägen 16.

Tid: 13:30 Ylva Johansson besöker Närvårdsenheten
Adress: Lasarettvägen 6, Östhammar.

Tid: 15:30 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utbildningsminister
Gustav Fridolin och civilminister Ardalan Shekarabi besöker Liljeforsskolan. 
Adress: Liljefors torg 1, Uppsala.

Media är välkomna att delta under hela besöket. Kontakta Natalie Sial för
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anmälan och respektive pressekreterare för intervjuförfrågningar.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

MUCF omlokaliseras till Växjö
Publicerad 30 augusti 2017

Pressträff i dag 30 augusti kl. 15.45 med civilminister
Ardalan Shekarabi och gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström.
Att få till en bättre spridning på de statliga myndigheterna är en viktig del av
regeringens arbete med att öka den statliga närvaron i hela landet.

I morgon torsdag beslutar regeringen om att verksamhet vid sju myndigheter
omlokaliseras från Stockholms län till andra orter. Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor omlokaliseras till Växjö.

Under onsdagen besöker ministrarna Ardalan Shekarabi och Anna Ekström
Växjö och berättar mer om beslutet på en pressträff.

Program:

Kl. 15.15–15.40  Besök Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Kl. 15.45–16.45  Pressträff på Växjö stadsbibliotek med Ardalan Shekarabi
och Anna Ekström. 

Närvarar gör också kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och
oppositionsråd Åsa Karlsson Björkmarker (S)
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Regeringen omlokaliserar sju
myndigheter
Publicerad 30 augusti 2017

Att få till en bättre spridning på de statliga
myndigheterna är en viktig del av regeringens arbete
med att öka den statliga närvaron i hela landet. I dag
presenterar regeringen beslut om att verksamhet vid sju
myndigheter omlokaliseras från Stockholms län till
andra orter.
 – Det vi presenterar i dag är det mest omfattande beslut om omlokalisering
av statliga myndigheter som fattats på över ett decennium. Vi måste se till att
ta vara på kompetensen i hela vårt land, inte bara i våra storstäder, säger
statsminister Stefan Löfven.

Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är
en prioritering för regeringen under hela mandatperioden. Det är också ett
sätt för regeringen att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och
akademiker utanför de större städerna.

– Ingen ska tvivla på att regeringen menar allvar med att Sverige ska hålla
ihop. Vi är inte heller färdiga. Vi kommer framöver att fatta fler beslut om
omlokaliseringar av statliga myndigheter och fortsätta leverera på det löfte vi
gett: människor och landsändar ska inte känna sig övergivna av staten, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Besluten som fattas den 31 augusti omfattar både hela och delar av
myndigheters verksamhet. De myndigheter som berörs är:

Strålsäkerhetsmyndigheten, delar av verksamheten inklusive myndighetens
säte omlokaliseras till Katrineholm. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten
omlokaliseras till Växjö.

Polarforskningssekretariatet, myndigheten omlokaliseras till Luleå.

Myndigheten för kulturanalys, myndigheten omlokaliseras till Göteborg.

Svenska ESF-rådet, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte
omlokaliseras till Gävle.

Universitets- och högskolerådet, delar av verksamheten omlokaliseras till
Visby.

Tillväxtverket, delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund.

Sedan tidigare har regeringen fattat beslut om att omlokalisera fyra
myndigheter från Stockholms län till annan ort.

Det gäller E-hälsomyndigheten säte och delar av verksamheten till Kalmar,
Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Statistiska centralbyråns säte och
ytterligare delar av verksamheten till Örebro och Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Regeringen har också som utgångspunkt att nya myndigheter i första hand
bör lokaliseras utanför Stockholms län. Ett exempel är
Jämställdhetsmyndigheten, som lokaliseras till Göteborg.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förordnande av ledamöter i
Expertgruppen för digitala
investeringar
Publicerad 29 augusti 2017

Regeringen beslutade den 8 juni att inrätta en
expertgrupp för digitala investeringar. Samma dag
utsågs Kristina Alsér till ordförande i expertgruppen.
Regeringen har därefter utsett ytterligare fem ledamöter
till expertgruppen med erfarenhet från offentlig sektor,
näringsliv och akademi.
- Ledamöterna har lång erfarenhet och bred kunskap av att driva förändring
inom både privat och offentlig sektor. Expertgruppen kommer att bidra till
att vi kan accelerera digitaliseringen av offentlig service, samtidigt som
verksamheterna effektiviseras och god säkerhet upprätthålls, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

De nya ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar är:

Magnus Mähring, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Martin Johansson, chef för Affärsstöd SEB
Peter Frey, CTO Bonnier News
Lena Nyberg, Senior Vice President Global Services på Digital Route
Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

Fakta om expertgruppen för digitala investeringar

Sammanfattningsvis ska expertgruppen (dir 2017:62):
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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.

Följande myndigheter ska samarbeta med Expertgruppen:
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.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Pressträff med statsministern och
civilministern
Publicerad 29 augusti 2017

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan
Shekarabi håller en pressträff på onsdag den 30
augusti kl. 10.15 i Katrineholm.

Tid: 30 augusti 2017 kl. 10.15
Plats: Näringslivscentrum, Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Pressträffen hålls i anslutning till ett besök på Näringslivscentrum och media
är välkomna att vara med från kl. 09.30 när statsministern och civilministern
besöker verksamheten.

På kvällen kommer statsminister Stefan Löfven att hålla ett öppet möte kl.
18.00 i allaktivitetshuset Koordinaten i Oxelösund dit media är välkomna.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Niklas Karlsson ny ordförande till
utredningen om kommunernas
framtid
Publicerad 25 augusti 2017

Regeringen har idag förordnat riksdagsledamoten
Niklas Karlsson (S) som ny ordförande i
Kommunutredningen. Niklas Karlsson har genom sin
erfarenhet som kommunalråd i Landskrona goda
kunskaper om kommunernas utmaningar och
förutsättningar.
– Samhällsutvecklingen leder till att skillnaderna mellan landets kommuner
blir allt större. För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är
det nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras
uppgifter. Här har Kommunutredningen ett viktigt uppdrag och jag är
övertygad om att Niklas Karlsson kommer göra ett utmärkt jobb som
utredningens ordförande, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med att Niklas Karlsson tillträder kommer utredningens tidigare
ordförande, numera migrationsminister och biträdande justitieminister
Heléne Fritzon, att avträda uppdraget.

Kommunutredningens uppdrag

Kommunutredningen (Fi 2017:02), som är en parlamentarisk kommitté,
tillsattes i början på 2017 med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de närmaste
decenniernas utmaningar. Utredningen ska bl.a. analysera i vilken
utsträckning olika åtgärder kan stärka kommunernas förmåga att möta
samhällsutvecklingen. Det kan handla om kommunal samverkan,
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kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter och en asymmetrisk
ansvarsfördelning, men även andra tänkbara åtgärder. Förslagen kommer att
redovisas i oktober 2019.

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge
kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan och kommer
redovisa sina förslag i ett delbetänkande redan den 1 oktober i år.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Thomas Bodström ny
landshövding i Stockholms län
Publicerad 25 augusti 2017

Regeringen har utsett Thomas Bodström till ny
landshövding i Stockholms län. Hans förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms
län gäller från och med den 1 november 2017 till och
med den 31 oktober 2023.
- Jag är glad över att Thomas Bodström tackat ja till uppdraget och att
regeringen beslutat att tillsätta honom som landshövding i Stockholms län.
Det är en viktig roll som jag tror att Thomas, med den breda erfarenhet han
har från flera olika samhällssektorer, kommer att ta sig an på ett alldeles
utmärkt sätt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Thomas Bodström är född 1962. Han är advokat och var under åren 2000 till
2006 justitieminister. Mellan 2002 och 2010 var han riksdagsledamot och
ordförande för justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010.

- Jag har bott i flera olika delar av Stockholm, både i norr- och söderort, och
jag ser verkligen fram emot att få arbeta med frågor som rör hela länet. Även
om jag trivs bra som advokat är det här en chans som jag inte kan missa.
Länsstyrelsen har en viktig roll i Stockholms län och tillsammans med andra
samhällsaktörer kan vi göra mycket i frågor som till exempel bostäder,
infrastruktur, näringsliv, integration och idrott. Att därtill få jobba i ett län
som har en av världens vackraste huvudstäder är fantastiskt, säger Thomas
Bodström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Säkrare statlig it-drift genom ökad
samordning
Publicerad 23 augusti 2017

Regeringen kommer imorgon att fatta beslut om att ge
Försäkringskassan i uppdrag att erbjuda och stödja en
säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen.
Uppdraget syftar till att långsiktigt höja it-säkerheten på
svenska myndigheter och löper fram till och med 2020,
då insatsen ska utvärderas och permanenta former
fastslås.
- Samordnad statlig it-drift är en förutsättning för en modern, effektiv och
digitaliserad statsförvaltning. Det finns många bra privata leverantörer men
det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför
bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

- Försäkringskassan ligger redan i framkant när det gäller it-utveckling inom
staten. Uppdraget kommer ge myndigheten bättre möjligheter att fortsatt
höja sin kompetensnivå och vara ett nav i den digitala utvecklingen av
svenska myndigheter, säger socialminister Annika Strandhäll.

Statens verksamheter måste ha tillgång till säker och effektiv it med statligt
huvudmannaskap. Försäkringskassan har under många år byggt upp både
säkra interna it-system och tillgängliggjort ett brett utbud av e-tjänster mot
medborgare och företag. Detta i kombination med myndighetens storlek gör
dem bäst lämpade av de statliga myndigheterna att sköta samordningen av
statens it-drift. Redan i dag har myndigheten ett nära samarbete kring it-
lösningar med Pensionsmyndigheten.

I och med uppdraget kommer myndigheter där varken egen drift eller privat
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outsourcing är lämpligt ha ett statligt alternativ. Statens servicecenter pekade
i en utredning 2016 på bristen av statliga samordnade alternativ för att öka
säkerhet och resurseffektivitet i statlig drift (Fi2016/00274/SFÖ) och genom
detta uppdrag påbörjas uppbyggnaden av denna förmåga. Försäkringskassan
har bra förutsättningar att på kort sikt kunna realisera regeringens ambitioner
om att erbjuda säker it-drift för högre säkerhetsklassad information.

Uppdraget är en del av det åtgärdspaket som regeringen har arbetat med
sedan 2014 för att öka säkerheten i it-driften. I juni 2016 fattade regeringen
beslut om en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi och i juli
2017 fattade regeringen även beslut om att Post- och telestyrelsen ska ta
fram en förvaltningsmodell inriktad mot säkra it-utrymmen för särskilt
säkerhetskritisk verksamhet.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Medarbetare i välfärden ska få
större inflytande när nationella
riktlinjer tas fram
Publicerad 18 augusti 2017 Uppdaterad 21 augusti 2017

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga
hur statliga myndigheter involverar medarbetare från
kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska
tas fram.
Uppdraget är en del av regeringens tillitsreform för att skapa mer effektiva
offentliga verksamheter. Det är viktigt att de statliga myndigheternas arbete
gentemot kommunsektorn bidrar till att skapa god kvalitet ute i
verksamheterna. I den frågan har medarbetarna i verksamheterna en viktig
roll att spela för att bidra med kunskap, erfarenhet och andra perspektiv.
Uppdraget ska ge regeringen ett värdefullt underlag för att utveckla
myndigheternas stöd till kommunala verksamheter så att det blir mer
verksamhetsanpassat och tillitsbaserat.

- Vi måste komma bort från detaljstyrningen i välfärden och ta tillvara på
professionernas kompetens. Idag är det alltför svårt att styra utifrån kvalitet,
istället styr man ofta efter det som är lätt att mäta. De som jobbar i välfärden
och nära medborgarna har ofta bäst kännedom om verksamheterna, därför
ska de självklart involveras när nationella riktlinjer tas fram, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

- Regeringen prioriterar nu reformer för att välfärdens medarbetare och
deras kompetens ska värderas högre. Vi vet hur viktigt inflytande över sitt
arbete är som en grund för friska arbetsplatser, säger socialminister Annika
Strandhäll.

Regeringens tillitsreform syftar till att utveckla formerna för den statliga
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styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Anders Danielsson ny
landshövding i Västra Götalands
län
Publicerad 17 augusti 2017

Regeringen har idag utsett Anders Danielsson till ny
landshövding i Västra Götalands län. Hans förordnande
som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra
Götalands län gäller från och med den 18 september
2017 till och med den 30 november 2020.
- Jag är glad över att Anders Danielsson tackat ja till uppdraget. Anders är en
engagerad och respekterad person som under sina 36 år som statlig
tjänsteman visat god ledarskapsförmåga och stor kunnighet inom de frågor
han arbetat med. Det är egenskaper som kommer att bli till nytta för Västra
Götalands län, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Anders Danielsson är född 1953. Anders Danielsson är jurist och var under
åren 2012 till 2016 generaldirektör för Migrationsverket. Mellan 2007 och
2012 var han generaldirektör för Säkerhetspolisen och han har dessförinnan
haft flera chefsbefattningar inom polisen. Anders Danielsson kommer
närmast från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

- Jag är förstås smickrad av att blivit tillfrågad och det är en stor ära att bli
utnämnd av regeringen till landshövding i Västra Götaland län.
Jag ser som landshövding i Västra Götalands län fram emot att samverka
med många viktiga aktörer från kommuner och myndigheter till näringsliv
och andra organisationer. Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att
utveckla ett hållbart samhälle och i det arbetet vill jag bidra med min
erfarenhet från olika samhällssektorer och statliga uppdrag, säger Anders
Danielsson.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Samlad översyn av regeringens
analys- och utvärderingsresurser
för att minska stuprörstänkande i
förvaltningen
Publicerad 31 juli 2017

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som får i
uppdrag att se över regeringens analys- och
utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade.
- Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form
av analyser och utvärderingar inte styrs och organiseras på ett sätt som ökar
riskerna för att det skapas begränsande stuprörstänkande i politiken och
förvaltningen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det handlar om de sektorsanknutna analysmyndigheterna
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF),
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU),
Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys samt Trafikanalys.

- Under de senaste tio åren har den här typen av sektorsspecifika
analysmyndigheter ökat, men det har inte gjorts någon samlad översyn av
behov, nytta och lämplig organisation. Istället har varje beslut tagits utifrån
behov inom enskilda sektorer. Med en sådan organisering finns det risker för
att viktiga delar faller mellan stolarna, fortsätter civilministern.

Utredaren ska också överväga behovet av organisationsförändringar,
sammanslagningar eller samlokaliseringar av myndigheter eller andra
samarbeten. Detta för att säkerställa att regeringen har tillgång till analys-
och utvärderingsresurser som är effektiva och fyller regeringens behov både
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när det gäller utvärdering av politiska reformer och mål för enskilda
politikområden.

Regeringen har utsett Urban Karlström, generaldirektör för
Fortifikationsverket, till särskild utredare.

- Jag är glad att Urban Karlström som är en sådan erfaren och skicklig
utredare har tackat ja till det här uppdraget, avslutar civilminister Ardalan
Shekarabi.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Åtgärder för att skapa skyddade it-
utrymmen för säkerhetskänslig
verksamhet hos offentliga aktörer
Publicerad 27 juli 2017

Regeringen har idag beslutat att Post- och telestyrelsen
(PTS) ska ta fram förslag på en förvaltningsmodell för
skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som
bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
Regeringen har sedan tidigare identifierat att det finns behov av att utveckla
styrning och samordning av digitaliseringen i offentlig förvaltning. Det
innebär bland annat att statliga myndigheters it-drift behöver bli säkrare och
mer resurseffektiv genom ökad samordning.

- Regeringen vidtar nu kraftfulla åtgärder för en säkrare statlig it-drift. Det är
viktigt att säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin it-drift i säkra
gemensamma fysiska utrymmen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Då PTS har ett motsvarande ansvar för telekom har de både kompetens och
förmåga att axla detta ansvar. De ska därför säkra att det finns en långsiktigt
hållbar förvaltningsmodell.

- Med det här uppdraget blir det också tydligt från regeringens sida att för
särskilt känsliga uppgifter och verksamheter är det inte lämpligt med
outsourcing. Vi åtgärdar här brister som funnits under en längre tid, fortsätter
civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket och vid behov
ska synpunkter inhämtas från andra berörda myndigheter. Uppdraget ska
slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 februari
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2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar i FN:s politiska
högnivåforum för hållbar
utveckling i New York, 17-19 juli
Publicerad 14 juli 2017

Den 16 juli reser civilminister Ardalan Shekarabi till New
York och FN:s politiska högnivåforum för hållbar
utveckling, HLPF, för att presentera Sveriges arbete
med genomförandet av Agenda 2030.
HLPF är FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda
2030 med frivilliga nationella rapporteringar under mötet. Under årets HLPF
kommer Sverige att presentera en frivillig nationell rapport. I syfte att
reflektera rapportens huvudbudskap om partnerskap och samverkan deltar
Sverige i HLPF med en bred delegation under ledning av civilministern.
Delegationen består av representanter från näringslivet, akademin och icke-
statliga aktörer på en hög nivå. Detta sänder signaler om hur viktigt Agenda
2030 är för Sverige.

- Sverige är enligt flera oberoende internationella analyser ett av de länder
som har de bästa förutsättningarna för att lyckas med implementeringen av
hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Nu är det upp till bevis om vi är på god
väg att klara det vi åtagit oss, säger civilminister Ardalan Shekarabi som
ansvarar för implementeringen av Agenda 2030 i Sverige.

Utöver rapporteringen kommer civilministern att delta i ett flertal större
event under de tre ministerdagarna, bland annat med fokus på näringslivet,
den lokala sektorn, fattigdom och våld mot barn. Civilministern kommer
också att träffa ministerkollegor i syfte att utbyta erfarenheter om
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genomförandet av Agenda 2030.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till
Indelningskommittén
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till
Indelningskommittén. Tilläggsdirektivet innebär att
kommittén inte längre har i uppdrag att föreslå en ny
läns- och landstingsindelning.
Behovet av att effektivisera staten på regional nivå kvarstår dock. Därför
förtydligas kommitténs uppdrag gällande statliga myndigheters regionala
indelning. Kommittén ska analysera för vilka myndigheter en geografisk
samordning är relevant och komma med förslag på hur en samordnad
regional indelning för dessa bör se ut.

- Vi behöver stärka samverkansmöjligheterna mellan olika nivåer i offentlig
sektor för att öka effektiviteten. När vi skapar ordning och reda i den statliga
regionala strukturen blir samhället bättre rustat för att möta framtidens
utmaningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Som en följd av att regeringen valt att inte gå vidare med läns- och
landstingssammanläggningen som Indelningskommittén föreslog kommer
sannolikt även behovet att samverka mellan landstingen att öka. Det är
väsentligt att landstingen utvecklar sin samverkan för att upprätthålla och
utveckla välfärden. Kommittén ska därför kartlägga landstingens samverkan
och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det
gäller samverkanmöjligheter.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den
28 februari 2018.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om nationella
upphandlingsregler och
överprövningsfrågor
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen fortsätter nu reformarbetet på
upphandlingsområdet och har tillsatt en särskild
utredare som ska se över de nationella bestämmelserna
om upphandling, dvs. de bestämmelser som inte styrs
av EU-direktiven. Utredaren ska också se över frågor
som rör överprövning av upphandlingar. Samtidigt får
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att – i samverkan
med Konkurrensverket – kartlägga och analysera mål
om överprövning i domstol.
Den särskilda utredaren ska överväga åtgärder som kan bidra till att minska
antalet överprövningsmål. Omkring 8 procent av alla upphandlingar begärs
överprövade i Sverige och det är avsevärt fler än i nästan samtliga övriga
EU-länder. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär
svårigheter inte bara för upphandlande myndigheter och leverantörer utan
riskerar också att leda till att samhällsmedborgare inte får den
samhällsservice de har rätt till.

Utredaren ska bl.a. väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att
ansöka om överprövning och regler om att förlorande part i ett
upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader. Sådana regler
finns i de nordiska grannländerna och många andra EU-länder.

- Den situation vi har idag är ohållbar. Vi måste därför undersöka de
möjligheter som finns för att komma till rätta med problemen som
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överprövningarna skapar. Frågan om ansökningsavgifter och regler om
processkostnader är ett viktigt led i detta. En självklar förutsättning är förstås
att rättssäkerheten inte drabbas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om orsakerna till det
förhållandevis stora antalet överprövningsmål i domstolarna. Regeringen har
därför också beslutat att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i
samverkan med Konkurrensverket, genomföra en kartläggning av
överprövningsmålen i domstol.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag ska redovisas senast den 15 december
2017.

Läs mer om besluten här:

Dir. 2017:69 Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s
tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor

Uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av
offentlig upphandling



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen omlokaliserar
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd till Skellefteå
Publicerad 14 juni 2017

På regeringssammanträdet den 15 juni avser
regeringen att ge Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att lokalisera sin
verksamhet till Skellefteå. Myndigheten ska vara på
plats i Skellefteå redan den 1 september 2018.
- Vårt uppdrag är tydligt: Sverige ska hålla ihop. Och för att det ska vara
möjligt är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om
att bidra till att det finns statliga jobb utanför storstäderna och att stärka
medborgarnas och företagens tillgång till service, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Tillsammans med Arbetsförmedlingens planer på att till hösten 2018 öppna
en ny kundtjänst i Lycksele, en satsning som kan innebära upp till 100 nya
arbetstillfällen, bidrar regeringens beslut om MFoF till att öka den statliga
närvaron i Västerbotten.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg
uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Det är regeringens bedömning
att Skellefteå har goda förutsättningar att ta emot denna typ av verksamhet.
Idag har MFoF sitt säte i centrala Stockholm.

Bakgrund
Beslutet är ett led i regeringens arbete med att öka den statliga närvaron. I
arbetet med ett Sverige som håller ihop är det viktigt med statlig närvaro i
hela landet, oavsett om det handlar om statliga jobb eller medborgarnas
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tillgång till service.

I budgetpropositionen för 2017 aviserades att regeringen ska fortsätta verka
för att öka spridningen av statliga myndigheter i landet. Utgångspunkten är
att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län.
Regeringen meddelade också att man kommer att fortsätta arbetet med att
omlokalisera myndigheter. Idag har en klar majoritet av myndigheterna sitt
huvudkontor i Stockholms län.

Om myndigheten
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva
ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas
familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge,
fastställande av faderskap och föräldraskap, och samarbetssamtal.
Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende
förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning
och föräldraskapsstöd.

MFoF har till uppgift att samordna föräldraskapsstödet. Myndigheten är
centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner. MFoF:s uppgift är att auktorisera
och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet

Isabella Lövin och Ardalan
Shekarabi lanserar Sveriges
rapport till FN om arbetet med
Agenda 2030
Publicerad 09 juni 2017

Tid: 13 juni 2017 kl. 09.00 till kl. 12.00
Plats: Dramaten, Nybroplan, (T-bana Östermalmstorg eller
Kungsträdgården)

Regeringen kommer att redovisa Sveriges arbete med att genomföra Agenda
2030 och att uppfylla de globala målen den 10−20 juli 2017 vid FN:s
högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF. Som underlag för redovisningen
har en rapport tagits fram i nära samverkan med myndigheter, kommuner
och landsting, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, fackföreningar samt
universitet och högskolor.

Media inbjuds att delta på lanseringskonferensen där Isabella Lövin, vice
statsminister samt civilminister Ardalan Shekarabi deltar i presentationen av
den svenska rapporten. H.K.H. Kronprinsessan Victoria närvarar också vid
konferensen. Förmiddagen innehåller även inspirationstal av professor Agnes
Wold och ett panelsamtal.

Program:
09.25 Fototillfälle med statsråd och Kronprinsessan på Dramatentrappan,
huvudentrén
09.30 Seminariet inleds
12.00 Seminariet slutar
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Innan fototillfället finns möjlighet till intervjuer med medverkande statsråd.
Ta kontakt med respektive statsråds presskontakt. Anmälan krävs för
journalister som vill närvara vid konferensen. Anmälan sker senast måndag
12 juni till isabell.ekvall@regeringskansliet.se



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utrikesdepartementet

Agenda 2030-delegationen
överlämnar förslag till
handlingsplan för de Globala
målen till regeringen
Publicerad 30 maj 2017

På torsdag överlämnar Agenda 2030-delegationen sitt
förslag till handlingsplan för de Globala målen till
regeringen. Media inbjuds att delta vid överlämnandet.
Statsråden deltar klockan 14.30–15.00. Klockan 15:00-15:30 bjuds
deltagarna in att stanna kvar för att ställa ytterligare frågor till delegationens
ledamöter.

Medverkande:

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat samt vice statsminister
Ardalan Shekarabi, civilminister
Parul Sharma, ordförande, samt ledamöter i Agenda 2030-delegationen

Varmt välkommen!
/Agenda 2030-delegationen

Tid: Torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14:30 – 15:30 
Var på plats senast 10 minuter innan evenemangets början.
Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24 i Stockholm. Konferensrum
Harpan. Medtag giltig legitimation.
Anmälan: Anmäl senast den 31 maj: www.goo.gl/cgR0NN.
Lösenord: hållbarutveckling
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För intervjuförfrågningar och information, kontakta Julius Kramer på 08-405
82 52 eller julius.kramer@gov.se.

Läs mer om Agenda 2030-delegationen på agenda2030delegationen.se och
facebook.com/agenda2030delegationen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för
myndigheters digitala service
Publicerad 18 maj 2017

För att förbättra de juridiska förutsättningarna för
myndigheternas digitala service och samverkan, har
regeringen idag beslutat om en lagrådsremiss med
förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.
Förslagen innebär en förstärkning av skyddet för uppgifter om enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden när myndigheter erbjuder e-tjänster
till privatpersoner och företag. Även skyddet för allmänna intressen vid
användning av digitala tjänster och vid samverkan mellan myndigheter om it-
drift förstärks.

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som
de måste vara förenliga med den snabba utveckling som vi nu ser inom
digital förvaltning. Lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital
utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Många myndigheter,
kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder för
utvecklingen. Med detta förslag tar regeringen ett viktigt steg i arbetet med
att undanröja onödiga hinder mot digitaliseringen av offentlig sektor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Thomas Carlzon ny landshövding i
Kalmar län
Publicerad 18 maj 2017

Regeringen har idag utsett Thomas Carlzon till ny
landshövding för Kalmar län. Hans förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Kalmar län
gäller fr.o.m. den 1 juni 2017 t.o.m. den 31 augusti
2020.
- För regeringen har det varit viktigt att finna rätt person till rätt plats och
därför är det glädjande att vi idag kan ta beslut om att Thomas Carlzon blir
ny landshövding i Kalmar län. Thomas har en mycket intressant bakgrund
som kommer att kunna bidra till Kalmars utveckling på ett positivt sätt, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Thomas Carlzon har de senaste 45 åren arbetet inom IKEA på olika ledande
befattningar. Senast kommer han från rollen som VD för IKEA AB Älmhult.
Carlzon har, bland många uppdrag, även varit styrelseledamot för
Linnéuniversitetet och ordförande för Almi Invest Småland och Öarna.
Sedan 2012 har Thomas Carlzon också varit ledamot av insynsrådet för
Länsstyrelsen i Kronoberg.

- Jag är väldigt glad och känner ödmjukhet inför uppdraget som landshövding
i Kalmar län. Att få komma till detta framgångsrika län med dess starka
tradition av entreprenörskap, besöksnäring, natur och kultur samt ett
välrenommerat universitet är mycket intressant och inspirerande. Jag ser
stora utvecklingsmöjligheter för länet där jag är övertygad om att utveckling
kräver stor samverkan mellan alla aktörer i länet. Jag ser fram emot att flytta
till vackra Kalmar där dåtid, nutid och framtid möts, säger Thomas Carlzon.

För att komma i kontakt med Thomas Carlzon vänligen kontakta

https://www.regeringen.se/


civilministerns pressekreterare Peter Skeppström på 072-556 06 40.

Länsstyrelsen i Kalmar län kommer att ha en pressträff kl 14:00 idag där
Thomas Carlzon finns tillgänglig.

Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1.

För med information vänligen kontakta Länsstyrelsen i Kalmar.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen positiv till myndighet i
Angered
Publicerad 13 maj 2017 Uppdaterad 15 maj 2017

Jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i
Angereds centrum. Det blev klart under fredagen när
utredningen som ansvarar för inrättandet av
myndigheten skrev på hyresavtalet.
– Vi vill att medborgare ska ha tillit till statens olika verksamheter, då kan
inte våra myndigheter vara anonyma eller osynliga. Relationen mellan
myndigheter och medborgare kan inte enbart vila på digitala lösningar och
enstaka brev. Människor, orter, förorter och hela bygder ska inte känna sig
övergivna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

För ett effektivt genomförande av den statliga jämställdhetspolitiken
beslutade regeringen i höstas att inrätta en särskild jämställdhetsmyndighet.
Verksamheten ska vara igång till den 1 januari 2018.

– Att myndigheten placeras i Angered och inte centralt i Göteborg eller i
Stockholm följer regeringens målsättning om att statliga jobb och
arbetsplatser ska finnas i olika delar av städer och av landet. Myndighetens
arbete ska omfatta hela befolkningen, säger jämställdhetsminister Åsa
Regnér.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Hur ska Sverige leva upp till
hållbarhetsmålen inom Agenda
2030?
Publicerad 12 maj 2017

Samverkan och partnerskap mellan den offentliga
sektorn och den privata sektorn ligger i fokus när
civilminister Ardalan Shekarabi besöker Sandviken för
att hålla dialogmöte om det lokala genomförandet av
Agenda 2030.

Tid: 16 maj 2017 kl. 09.30 till kl. 15.00
Plats: Conference Center, Fredriksgatan 6, Sandviken

Utgångspunkt tas i det stora företagets betydelse för den lilla kommunen, om
samverkan på orter där ett stort företag har en helt avgörande betydelse för
bygden och tar ett stort ansvar. Utmaningarna är globala men lösningarna
företrädelsevis lokala genom att kommuner verkar och samråder med bl.a.
näringslivet och civilsamhället. På den lokala nivån finns erfarenheter och ett
stort engagemang för hållbarhetsfrågor som behöver tas tillvara.

Vid mötet deltar bl.a. representanter från Sandvik, Sandvikens kommun,
Region Gävleborg, fackliga organisationer och elever från Göranssonska
skolan.

Mötet är det tredje av fyra tematiska dialogmöten runt om i landet och
kommer att utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av
Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i juli 2017.

https://www.regeringen.se/


Medtag presslegitimation

Välkomna!



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Slutbetänkande från
Välfärdsutredningen överlämnas
till Ardalan Shekarabi
Publicerad 08 maj 2017

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu överlämnar
betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling
och uppföljning, SOU 2017:38, till civilminstern på
tisdag den 9 maj 2017.

Tid: 9 maj 2017 kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

För frågor rörande Välfärdsutredningens arbete vänligen kontakta
huvudsekreterare Johan Höök.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelsen
Utvecklingen inom den
kommunala sektorn till riksdagen
Publicerad 04 maj 2017

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen om
utvecklingen inom den kommunala sektorn till
riksdagen. I skrivelsen ges en översiktlig redovisning av
utvecklingen av ekonomin i kommunerna och
landstingen de senaste åren samt utvecklingen av de
statliga bidragen till kommunsektorn.
I skrivelsen görs även en översiktlig redovisning av den demografiska
utvecklingen i kommunsektorn. Befolkningstillväxten i Sverige har under
senare år varit hög. Det finns dock stora skillnader i befolkningsutvecklingen
mellan landets kommuner och landsting.

År 2016 redovisade kommunsektorn ett starkt ekonomiskt resultat. Både
intäkterna och kostnaderna ökade relativt kraftigt. Intäkterna ökade bl.a. till
följd av en stark utveckling av skatteintäkterna och de statliga bidrag som
kommunerna erhållit för att finansiera de kostnader som det stora
mottagandet av asylsökande och nyanlända gett upphov till, men också till
följd av att kommunerna sålt fastigheter. Kostnaderna ökade något
långsammare. Det kan till viss del bero på att verksamheterna ännu inte
hunnit anpassats till den starka befolkningsutvecklingen. Skuldsättningen
ligger på en hög nivå bl.a. till följd av den snabba befolkningsökningen som
kräver investeringar.

Statsbidragen till kommuner och landsting uppgick till 180 miljarder kronor
2016, varav 93 miljarder utgjordes av generella statsbidrag och 87 miljarder
av riktade statsbidrag. I skrivelsen redovisas ca 80 riktade statsbidrag till
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kommuner och landsting 2016, 22 bidrag inom hälso- och sjukvården, 9
bidrag inom socialtjänsten och ca 50 bidrag inom skolväsendet.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi reser till
Uruguay och Argentina
Publicerad 28 april 2017

Den 1 maj reser civilminister Ardalan Shekarabi till
Montevideo, Uruguay och Buenos Aires, Argentina.
Syftet med besöken är att stärka Sveriges bilaterala
relationer i regionen samt utbyta erfarenheter i
genomförandet av Agenda 2030.
Under resan kommer Ardalan Shekarabi att träffa ett flertal ministerkollegor
och utbyta erfarenheter i genomförandet av Agenda 2030. Under mötena
kommer miljö- och energifrågor, moderniseringsarbete och Global Deal
också att diskuteras. Under besöket i Argentina kommer statsrådet även att
diskutera moderniseringsfrågor, framförallt med fokus på transparens och
antikorruption och på jobbskapande i samband med nedläggning av
industrier. Vidare kommer statsrådet, under möten med företag i regionen,
att få möjlighet att lyfta näringslivets viktiga roll i genomförandet av Agenda
2030.

Under resan kommer ett flertal besök också att göras, bland annat på SARAS
Resilience Center och på #First Generation-skolan Lange Ley.

Civilministerns resa går att följa via hans sociala kanaler Facebook, Twitter
och Instagram.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen uppdrar åt SCB att
lokalisera ytterligare verksamhet
till Örebro
Publicerad 26 april 2017

På torsdagen avser regeringen att uppdra till Statistiska
centralbyrån (SCB) att lokalisera ytterligare verksamhet
till Örebro, som ska vara myndighetens säte. Uppdraget
är en del i regeringens arbete för ökad statlig närvaro i
hela landet.
Regeringsuppdraget innebär att SCB:s stabs- och stödfunktioner i huvudsak
ska vara placerade i Örebro, som ska vara myndighetens säte. SCB ska också
pröva om andra delar av myndighetens verksamhet, som för närvarande
bedrivs i Stockholm, istället kan bedrivas i Örebro. För närvarande har SCB
ca 700 anställda i Örebro och ca 500 i Stockholm.

- Örebro blir nu Sveriges statistikhuvudstad. Stora delar av SCB:s
verksamhet finns redan i Örebro men nu flyttar även ledningen dit. Det är en
viktig signal och kommer att skapa jobb. Regeringens grundprincip är att
staten ska hålla ihop vårt land, inte splittra det. Under mandatperioden
kommer fler myndigheter att omlokaliseras från Stockholm till andra delar av
landet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lokaliseringen ska vara genomförd senast den 30 april 2018. Förändringen
ska genomföras på ett sådant sätt att SCB:s verksamhet kan fungera effektivt
med bibehållen kvalitet på såväl kort som lång sikt. SCB:s redovisning av
uppdraget, inklusive den prövning myndigheten ska göra av annan
verksamhet än stabs- och stödfunktioner, ska lämnas till regeringen
(Finansdepartementet) senast den 31 maj 2018.

https://www.regeringen.se/


Fakta
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 att den avser fortsätta
verka för att öka spridningen av statliga myndigheter i landet (prop.
2016/17:1 utgiftsområde 2 avsnitt 4.4). Stockholms län ligger högt i antalet
statligt anställda i relation till befolkningen. Vidare är Stockholms län över‐
representerat som s.k. säteslän. En klar majoritet, 60 procent, av myndig‐
heterna har säte i Stockholms län (Statskontoret 2016:8).

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Videopressträff med civilminister
Ardalan Shekarabi som
kommenterar omlokalisering av
myndighet till Örebro
Publicerad 26 april 2017

Idag den 26 april klockan 14.20 kommer Ardalan
Shekarabi kommentera samt vara tillgänglig för frågor
om regeringens avsikt att omlokalisera delar av SCBs
verksamhet via ett gruppsamtal på tjänsten Skype.
Ardalan Shekarabi kommer även att svara på frågor kring regeringens
strategi för att fler statliga arbetstillfällen och myndigheters säten ska finnas
utanför Stockholm. I Skype-samtalet medverkar även Örebros kommunalråd
Kenneth Nilsson (S).

Anmälan om deltagande till Skype-samtalet sker till Helena Lindh på
Finansdepartementets kommunikationsavdelning på mailadressen
helena.lindh@regeringskansliet.se senast idag klockan 13.45. Märk mejlet
"Skype-samtal". När du anmäler dig vill vi veta ditt fullständiga namn, dina
kontaktuppgifter samt din Skype-adress (behövs för att vi ska kunna bjuda in
dig till mötet).

Observera att det är begränsad antal platser.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Shekarabi
undertecknar ministerdeklaration
om digitalisering
Publicerad 24 april 2017 Uppdaterad 09 oktober 2017

Den 25 april deltar civilminister Ardalan Shekarabi i en
nordisk/baltisk ministerkonferens om digitalisering i
Oslo. I samband med konferensen kommer en
ministerdeklaration om ett starkare nordiskt/baltiskt
samarbete kring digitalisering att undertecknas.
- Vi har en lång tradition av samarbete mellan de nordiska och baltiska
länderna, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Idag visar vi, genom att
samlas här i Oslo för att gemensamt underteckna en ministerdeklaration, att
det är viktigt med ett starkare samarbete för att stärka samarbetet kring den
digitala transformationen i samhället.

Civilministern kommer också att hålla två anföranden och delta i
paneldiskussioner på konferensen samt ha bilaterala möten med sina
ministerkollegor.

Konferensen "Digital North" är ett samarrangemang mellan Nordiska
ministerrådet, Nordic innovation och den norska regeringen. Norge är
ordförande i Nordiska ministerrådet 2017 och nästa år tar Sverige över
ordförandeskapet.

Mer om konferens "Digital North".

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inställt: Ardalan Shekarabi
presenterar vårbudgeten i
Östersund
Publicerad 12 april 2017

OBS! Besöket i Östersund är inställt. Tisdagen den 18
april besöker civilminister Ardalan Shekarabi Östersund
för att presentera regeringens vårbudget.
Presentationen äger rum på campusområdet, hus U, kl.
11:00. Under dagen besöker även civilministern
förskolan på stadsdel norr och deltar vid ett öppet möte
med PRO på Prästgatan 58.
Program

09:45 - Besök på förskolan stadsdel norr
Plats: Armégränd 2

11:00 - Presentation av vårbudget
Plats: Hus U, akademigatan 3 (ingång från innergården)

13:45 - Öppet möte med PRO
Plats: Prästgatan 58

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommunalråd får möjlighet till
föräldraledighet – beslut om
moderniserad kommunallag
Publicerad 06 april 2017

Regeringen kommer överlämna en proposition till
riksdagen om en ny kommunallag med förslag om att
kommunal- och landstingsråd ska få möjlighet att vara
föräldralediga eller sjukskrivna. Propositionen innehåller
även förslag till en tydligare ansvarsfördelning, ett
moderniserat språk och en mer sammanhållen struktur
för att kommuner och landsting ska bättre kunna
bemöta framtida samhällsutmaningar.
- Med den nya översynen av kommunalagen gör vi nu ett antal förändringar
och anpassar lagen till den tid vi lever i. Dagens beslut ger kommunalråd och
landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga. En möjlighet som tidigare inte
funnits, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommunallagen är en ramlag som reglerar kommuners och landstings
befogenheter och organisation. Tyngdpunkten i kommunallagen ligger på
reglering av de kommunala organen b.la. hur ledamöter väljs och hur beslut
bereds och fattas. Lagen innehåller alltså regler om kommuners och
landstings tillvägagångssätt. Nuvarande kommunallag är från 1992 och har
korrigerats ca 50 gånger sedan dess, men någon hel översyn har inte gjorts.

Kommunallagen är en viktig del i det organisatoriska ramverket för
kommuner och landsting, genom förslaget vill regeringen förbättra
kommuners förutsättningar att möta framtida samhällsförändringar.

https://www.regeringen.se/


Den nya kommunallagen innehåller bl.a. följande förändringar:

Fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen
utökade möjligheter att styra organisationen.
Kommunal- och landstingsråd ska få möjlighet att vara föräldralediga
eller sjukskrivna.
Varje kommun och landsting ska ha en direktör som har en ledande
ställning bland de anställda och är chef för förvaltningen under styrelsen.
Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad och finnas på
kommuners och landstings webbplats.
Det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges
presidium.
De sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks genom yttranderätt i
fullmäktige.

Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Hur ska Sverige leva upp till
hållbarhetsmålen inom Agenda
2030?
Publicerad 04 april 2017

Onsdagen den 5 april besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Göteborg för att hålla dialogmöte om det
lokala genomförandet av Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Vid mötet kommer man fokusera på
samverkan och partnerskap mellan den offentliga
sektorn och den idéburna sektorn.

Tid: 5 april 2017 kl. 09.00 till kl. 11.30
Plats: Länsstyrelsen Göteborg, Södra Hamngatan 3

Vid mötet deltar ett antal företrädare för idéburna organisationer;
kommuner, länsstyrelser och Arbetsförmedlingen. Under mötet kommer
praktiska erfarenheter av partnerskap redovisas, främst s.k. idéburna-
offentliga partnerskap (IOP). Framtida möjligheter till utvecklad samverkan
kommer också att diskuteras.

Mötet är det andra av fyra tematiska dialogmöten runt om i landet och
kommer att utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av
Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i juli 2017.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Hamburg
Publicerad 03 april 2017

I dag besöker civilminister Ardalan Shekarabi Hamburg
för att träffa beslutsfattare och besöka hamnen
Hamburger Hafen. Högt på dagordningen står arbetet
med hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030.
Statsrådet kommer under besöket träffa förste borgmästaren och ledaren för
Hamburgs delstatsregering Olof Scholz och ministern Dr. Carsten Brosda.
Besöket kommer fokusera på hållbar infrastruktur, offentlig upphandling
samt digitalisering av både offentlig sektor och infrastruktur. Statsrådet
kommer också delta i en guidad tur i Hamburgs hamn. Hamburg är
Tysklands största hamnstad och Europas tredje största hamn.

Under besöket i hamnen kommer frågor om hållbar utveckling av hamnar
och infrastruktur samt arbetet med att genomföra de olika åtagandena inom
FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, att diskuteras.

— Våra länder är lika på många sätt och vi har ett nära samarbete med
Tyskland. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030. En viktig del i det arbetet är att utbyta
erfarenheter med andra länder, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi tar emot
Spellicensutredningen
Publicerad 31 mars 2017

Fredagen den 31 mars överlämnade
spellicensutredningen sitt betänkande till civilminister
Ardalan Shekarabi. I samband med detta hölls en
pressträff med utredare Håkan Hallstedt, civilminister
Ardalan Shekarabi och kulturutskottets ordförande Olof
Lavesson (m).
Utredningens uppdrag har varit att ta fram förslag till en ny spelreglering som
präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga
förutsättningar för att få verka på marknaden. I uppdraget ingick även att
analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

- Syftet med den här utredningen är att staten ska återta kontrollen över
spelmarknaden. I Sverige ska svenska lagar gälla och det ska också gälla de
spelaktörer som bedriver verksamhet mot svenska konsumenter. Nu tar vi ett
första viktigt steg mot ordning och reda på spelmarknaden. Därför är det
glädjande att vi är överens med Moderaterna och de övriga borgerliga
partierna om behovet av att införa en spellicensordning för den svenska
spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Avsikten är att lämna en proposition till riksdagen hösten 2018.
Utredningen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft 1 jan 2019.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Samlade åtgärder mot korruption
och andra oegentligheter i offentlig
sektor
Publicerad 30 mars 2017

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i
uppdrag att inom ramen för arbetet med en god
förvaltningskultur särskilt verka för att utveckla och
intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga
korruption samt andra oegentligheter i staten genom att
inrätta ett statligt nätverk mot korruption.
Ekonomistyrningsverket ska bistå Statskontoret vid
inrättandet av nätverket.
I arbetet med att främja en kultur fri från korruption och andra
oegentligheter ska uppmärksamhet särskilt riktas mot de myndigheter som
gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen. Frågor kring offentlig
upphandling ska hanteras i samråd med Upphandlingsmyndigheten och
frågor som rör riskhantering kopplad till inköp i samråd med
Kammarkollegiet.

Vidare ska Statskontoret utarbeta riktlinjer för hur statliga myndigheter dels
kan arbeta för att underlätta för anställda, uppdragstagare, leverantörer och
kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra
oegentligheter, dels hur myndigheterna kan hantera misstankar om
oegentligheter. Riktlinjerna ska gälla alla åtgärder som kan underlätta för
arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.

Det nu aktuella uppdraget till Statskontoret utgör en viktig del av regeringens
intensifierade arbete för att motverka korruption och andra oegentligheter.
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Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att analysera Statens
fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur. Ett tredje uppdrag har
också givits till Ekonomistyrningsverket för att se över vissa myndigheters
tillämpning av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
Tillsammans ska de tre uppdragen lämna underlag till regeringens fortsatta
arbete mot korruption och oegentligheter.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Alejandro Firpo ny
statssekreterare på
Finansdepartementet
Publicerad 30 mars 2017

Regeringen har idag utsett Alejandro Firpo till
statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi.
Alejandro Firpo kommer närmast från en roll som politiskt sakkunnig på
Finansdepartementet och han kommer som statssekreterare att ansvara bland
annat för den svenska spel- och upphandlingspolitiken. Han är jurist och har
tidigare bland annat arbetat som kansliråd på Justitiedepartementet.

- Jag är stolt över att få fortsätta jobba tillsammans med en så kompetent och
erfaren person som Alejandro. Han har en bred erfarenhet från olika delar av
den statliga förvaltningen och han drivs av förbättringsarbete, vilket passar
utmärkt på Finansdepartementet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi tar emot
Spellicensutredningen
Publicerad 27 mars 2017

Fredagen den 31 mars överlämnar regeringens
särskilde utredare Håkan Hallstedt
spellicensutredningen till civilminister Ardalan
Shekarabi. I samband med detta hålls en pressträff med
Håkan Hallstedt, Ardalan Shekarabi och kulturutskottets
ordförande Olof Lavesson (m).

Tid: 31 mars 2017 kl. 11.15 till kl. 12.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringen beslutade den 24 september 2015 att tillsätta en utredning med
uppdrag att ta fram förslag till en ny spelreglering som präglas av ett högt
konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få
verka på marknaden. I uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten
bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Pressträffen kommer även webbsändas på regeringen.se.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Hur ska Sverige leva upp till
hållbarhetsmålen inom Agenda
2030?
Publicerad 21 mars 2017

Fredagen den 24 mars besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Malmö för att hålla dialogmöte om det lokala
genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Vid mötet deltar berörda företrädare för kommuner,
forskningen, näringslivet och det civila samhället.

Tid: 24 mars 2017 kl. 11.00 till kl. 12.30
Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Mötet är det första av fyra tematiska dialogmöten runt om i landet och
kommer att utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av
Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i juli 2017.

Medverkande i panelen

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
Per Hillbur, prorektor vid Malmö högskola
Anna Nordström Carlsson, styrelseledamot Malmö FF
Filippa Engstrand, verksamhetsledare FC Rosengård
Jonas Carlehed, hållbarhetschef för IKEA Sverige

Moderator är Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

Medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Välkomna!



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inbjudan till videopressträff:
Ardalan Shekarbi tar emot Statens
servicecenters rapport om
sammanhållen statlig
serviceorganisation
Publicerad 20 mars 2017

(Ny version) Onsdagen den 22 mars överlämnar
Statens servicecenter sin utredning om sammanhållen
statlig serviceorganisation till civilminister Ardalan
Shekarabi. I anslutning till överlämnandet hålls en
videokonferens där Statens servicecenters
generaldirektör Thomas Pålsson och Ardalan Shekarabi
kommer vara tillgängliga för frågor.
För att koppla upp till videokonferensen behövs en traditionell
videokonferensanläggning, exempelvis Cisco.

Om det inte finns tekniska möjligheter att delta via video går det även bra att
koppla upp sig per telefon.

Tid: 10:30

Anmälan om deltagande till video/telefonkonferensen sker till Linda
Mogensen på linda.mogensen@regeringskansliet.se.

Rättelse: Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig e-
postadress.

https://www.regeringen.se/


Märk mejlet med "Videokonferens" eller "Telefonkonferens". Notera att er
IP-adress behövs för att bli registrerad till videokonferensen.

Välkomna!

Bakgrund
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.

Bildandet av gemensamma lokala statliga servicekontor inleddes 2008
genom en överenskommelse mellan Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket om att inrätta 56 kontor. I dagsläget
finns det totalt 103 servicekontor på 96 orter runt om i landet.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Proposition om arbetsrättsliga
villkor till riksdagen
Publicerad 16 mars 2017

Regeringen beslutar i dag bestämmelser om
arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.
I samband med riksdagens behandling av regeringens proposition Nytt
regelverk om upphandling i november 2016 avslogs regeringens förslag om
arbetsrättsliga bestämmelser i samband med offentliga upphandlingar.

Riksdagen tillkännagav samtidigt att regeringen, om den finner att den
lagstiftning som riksdagen antog skulle behöva kompletteras i något
avseende för att fullt ut genomföra de tre direktiven från 2014 om
upphandling i svensk lagstiftning, utan dröjsmål bör återkomma med
kompletterande lagförslag som är utformade för att säkerställa att
ändamålsenliga arbetsvillkor kan ställas vid upphandling.

I enlighet med riksdagens tillkännagivande och EU-rättens krav fattar nu
regeringen beslut om en ny proposition på upphandlingsområdet. Därigenom
minskar risken för att Sverige drabbas av böter i mångmiljonklassen på grund
av bristande implementering av de berörda direktiven.

– Genom denna proposition säkerställer vi nu att det blir ordning och reda i
upphandlingar som överskrider EU-direktivens tröskelvärden. Med
propositionen uppfyller Sverige EU-rättens krav på skydd för arbetstagare
vid upphandlingar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det reviderade förslaget innebär i korthet att reglerna kommer att vara
tillämpliga endast för upphandlingar över EU:s tröskelvärden och att
upphandlande myndigheter och enheter ska vara skyldiga att i sådana
upphandlingar ställa krav på lön, semester och arbetstid när det är
behövligt.Tröskelvärdena vid upphandling av varor och tjänster uppgår för

https://www.regeringen.se/


närvarande till drygt 1,2 miljoner kronor för statliga myndigheter och till
drygt 1,9 miljoner kronor för kommuner och landsting. Vid upphandling av
byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till drygt 48 miljoner kronor.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tony Malmborg vikarierande
generaldirektör för Statskontoret
Publicerad 09 mars 2017

Regeringen har i dag utsett Tony Malmborg som
vikarierande generaldirektör för Statskontoret. Han
tillträder befattningen den 15 mars.
Tony Malmborg är född 1963 och har en pol mag. i förvaltningsekonomi.
Tony Malmborg kommer närmast från en tjänst som departementsråd vid
Socialdepartementet. Han har tidigare bland annat varit chefsekonom vid
Sollentuna kommun och departementsråd vid Finansdepartementet. Tony
Malmborg sitter även i Statskontorets råd för långsiktigt och strategiskt stöd i
utvecklingen av myndigheten.

– Jag är glad över att Tony Malmborg har tackat ja till att leda arbetet vid
Statskontoret, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Med sin långa
erfarenhet inom strategisk styrning och utvecklingsarbete i
Regeringskansliet, sin erfarenhet av att följa den ekonomiska utvecklingen i
omvärlden samt sitt deltagande i Statskontorets råd kan han bidra till
Statskontorets fortsatta arbete.

Regeringen inleder nu arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör
för Statskontoret.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Helen Stoye vikarierande
generaldirektör för Statistiska
centralbyrån
Publicerad 09 mars 2017 Uppdaterad 09 mars 2017

Regeringen har i dag utsett Helen Stoye som
vikarierande generaldirektör för Statistiska centralbyrån.
Hon tillträder befattningen den 15 mars.
Helen Stoye är född 1960 och är idag biträdande och ställföreträdande
generaldirektör på Statistiska centralbyrån. Hon har arbetat på Statistiska
centralbyrån sedan 2014 och kom då närmast från rollen som chef för
utvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten. Dessförinnan var hon chef
för Pensionsmyndighetens pensionsadministrationsavdelning med cirka 600
anställda och med verksamhet på sex orter. Hon har även varit
avdelningschef på Premiepensionsmyndigheten med ansvar för kritiska
uppbyggnads- och utvecklingsprojekt där. Hon är utbildad jurist och tidigare
hovrättsassessor.

– Jag är glad över att Helen Stoye tackat ja till att, som vikarierande
generaldirektör, leda Statistiska centralbyrån, säger civilminister Ardalan
Shekarabi. Helen har en gedigen erfarenhet av att arbeta med
utvecklingsarbete inom större statliga myndigheter. Hon är väl förtrogen med
SCB:s verksamhet och har varit ansvarig för stora delar av det
utvecklingsarbete som bedrivs inom myndigheten. Hon har genom sitt
ansvarsområde en god kännedom om de uppdrag och förväntningar som
regeringen har på myndigheten. Genom regeringens utnämning får
myndigheten härmed en ledning som kan fullfölja myndighetens utveckling
och dess löpande verksamhet.

Regeringen inleder nu arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör
för Statistiska centralbyrån.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår en ny
kommunallag
Publicerad 17 februari 2017 Uppdaterad 17 februari 2017

I en remiss som överlämnats till Lagrådet idag föreslår
regeringen en ny kommunallag. Förslaget innebär att
kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk
och är bättre anpassad för de utmaningar som
kommuner och landsting står inför.
- Ett stabilt och modernt ramverk för den kommunala sektorn är nödvändigt
för att kommuner och landsting ska kunna hantera de utmaningar de ställs
inför, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I den nya lagen har språket uppdaterats och förtydligats och innehållet har
fått en delvisny struktur. Dessutom innebär förslaget bland annat att:

fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen
utökade möjligheter att styra organisationen.
det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal-
och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.
varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som
ska vara underställd styrelsen.
den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad.
det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges
presidium.
de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte
verkställas innan de fått laga kraft.

Den nya kommunnallagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018,
innebär inte några grundläggande förändringar för organisationsfriheten eller
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vilka befogenheter kommuner och landsting har.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige börjar nu mäta
framstegen inom Agenda 2030
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Statistiska centralbyrån (SCB) får regeringens uppdrag
att analysera hur Sverige i nuläget lever upp till Agenda
2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och dess 17
mål är en detaljerad agenda för hållbar utveckling som
antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015.
Den statistiska informationen kommer sedan att användas som underlag för
den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 och för den nationella rapport
om agenda-arbetet som ska presenteras vid ett högnivåmöte i FN i juli 2017.

- Att världens länder står enade bakom agendan för hållbar utveckling ger
hopp. Det finns en kraft i detta som steg för steg förbättrar möjligheten för
ett gott liv med hållbara förtecken, här i Sverige liksom i andra länder. Det
handlar om våra barns framtid, säger civilminister Ardalan Shekarabi,
ansvarig i regeringen för den nationella samordningen

Sveriges ambition är att vara ledande i utvecklingen för att nå hållbarhet.

- Det är därför extra viktigt att vi beskriver vårt eget utgångsläge både som
stöd för att formulera vilka åtgärder som behövs och också för att kunna
mäta vilka framsteg som görs. Jag ser mycket fram emot SCB:s bidrag till
detta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommitté ska ta fram strategi för
att möta kommunernas
utmaningar
Publicerad 14 februari 2017 Uppdaterad 14 februari 2017

I torsdags beslutade regeringen att tillsätta en
parlamentarisk kommitté som ska ta fram en strategi för
att stärka kommunernas kapacitet att fullfölja sina
uppgifter mot medborgarna. I uppdraget ingår att
identifiera och analysera kommunernas utmaningar
samt lämna förslag på åtgärder.
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna i Sverige inför en rad
utmaningar till följd av samhällsutvecklingen. De demografiska
förändringarna och den snabba urbaniseringstakten leder samtidigt till att
skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större.

För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det
nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras
uppgifter och åtaganden. Regeringen har därför gett en parlamentarisk
kommitté i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas
kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningarna.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att:

identifiera och analysera utmaningar som väntas ha särskilt stor
påverkan på kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter,
analysera i vilken utsträckning olika strukturella åtgärder kan stärka
kommunernas kapacitet,
utifrån denna analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas, och
utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till
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avtalssamverkan.

Heléne Fritzon har förordnats till ordförande och Sverker Lindblad till
huvudsekreterare för kommittén.

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas den 1
oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen utreder smartare
tillgång till nationell grunddata för
kommuner och landsting
Publicerad 09 februari 2017 Uppdaterad 09 februari 2017

Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att föreslå en
finansieringsmodell för avgiftsfritt utbyte av grunddata
mellan statliga registeransvariga myndigheter och
kommuner och landsting.
Regeringen genomför en långsiktig satsning på en nationell digital
infrastruktur. En väsentlig del av detta är att införa en smartare styrning och
finansiering av gemensamma tjänster och grunddata. Från och med 2017
slipper statliga myndigheter fakturera varandra för varje gång de utbyter
prioriterade grunddata. Nu ger regeringen Ekonomistyrningsverket i uppdrag
att ge förslag på hur hanteringen kan bli effektivare även för kommuner och
landsting.

- Med ett avgiftsfritt utbyte av grunddata undviker vi att varje kommun och
landsting uppfinner hjulet på egen hand. När samordningen i landet ökar
minskar risken för att uppgifter blir fel. Det innebär i sin tur att
handläggningen blir säkrare, administrativa kostnader minskar och att det blir
enklare för medborgare och företag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget ska delrapporteras senast den 1 april 2017. Utifrån slutsatserna i
delrapporten ska Ekonomistyrningsverket ta fram förslag till
finansieringsmodell som ska rapporteras senast den 31 maj 2017.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Skövde och Vänersborg
Publicerad 25 januari 2017 Uppdaterad 25 januari 2017

Den 31 januari besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Skövde och Vänersborg för att hålla kommundialoger
med kommuner i Skaraborg och Fyrbodal.
Under mötet kommer man bland annat att diskutera kommunala utmaningar
på kort och lång sikt kopplat aktuella ämnen och utbyta erfarenheter om
offentliga upphandlingar.

Företrädare för kommuner i Skaraborg och Fyrbodal samt representanter för
Västra Götalandsregionen deltar vid kommundialogen. Under besöket får
civilministern även en presentation av Länsstyrelsens uppdrag som värdlän
för länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning.

Kommundialogerna är ett led i regeringens arbete för att långsiktigt kunna
trygga en god välfärd i hela landet. Syftet är att hitta organisatoriska,
ekonomiska och verksamhetsmässiga lösningar på de utmaningar som
kommunerna står inför.

Ardalan Shekarabi inledde kommundialogerna under 2014 och har nu
anordnat kommundialoger i landets samtliga län.

Programpunkter

09.30–11.30 – Kommundialog med kommuner i Skaraborgs KF. Skövde
kulturhus.
13.00–14.00 – Lunch och presentation av länsstyrelsernas gemensamma
IT-avdelning. Länsstyrelsen i Vänersborg.
14.30–16.30 – Kommundialog med kommuner i Fyrbodals KF samt
företrädare för Västra Götalandsregionen. Residenset Vänersborg.

https://www.regeringen.se/


För mer information om besöket eller intervjuförfrågningar, kontakta
pressekreterare Peter Skeppström.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi tar emot
utredning om karantänsregler för
statsråd och statssekreterare
Publicerad 20 januari 2017 Uppdaterad 20 januari 2017

Måndagen den 23 januari presenterar Utredningen om
vissa villkor för statsråd och statssekreterare sitt
betänkande Karens för statsråd och statssekreterare. I
samband med detta håller civilminister Ardalan
Shekarabi och utredaren Sten Heckscher en pressträff i
Rosenbad.

Tid: 23 januari 2017 kl. 15.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi håller
kommundialog i Göteborg
Publicerad 16 januari 2017 Uppdaterad 16 januari 2017

Den 17 januari besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Göteborg för att träffa representanter för kommuner i
Göteborgsregionen och Sjuhärad.
Under mötet kommer man bland annat att diskutera kommunala utmaningar
på kort och lång sikt kopplat till aktuella ämnen och utbyta erfarenheter om
offentliga upphandlingar.

Representanter för kommuner i Göteborgsregionen och Sjuhärad deltar vid
kommundialogen.

Kommundialogerna är ett led i regeringens arbete för att långsiktigt kunna
trygga en god välfärd i hela landet. Syftet är att hitta organisatoriska,
ekonomiska och verksamhetsmässiga lösningar på de utmaningar som
kommunerna står inför.

Ardalan Shekarabi inledde kommundialogerna under 2014 och har i och med
besöket i Västra Götaland deltagit i kommundialoger i samtliga län. Senare i
januari kommer civilministern hålla kommundialog med kommunerna i
Skaraborg och Fyrbodal.

För mer information om besöket eller intervjuförfrågningar, kontakta
pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ingrid Burman ny landshövding i
Kronoberg
Publicerad 12 januari 2017 Uppdaterad 12 januari 2017

Regeringen har idag utsett Ingrid Burman till ny
landshövding i Kronobergs län. Hennes förordnande
gäller från och med den 1 februari 2017 till och med
den 31 oktober 2019.
- Jag är väldigt glad över att Ingrid Burman har tackat ja till uppdraget. Ingrid
är en kompetent person som under åren visat god ledarskapsförmåga och ett
stort engagemang för de frågor hon arbetat med. Sammantaget har hon
viktiga egenskaper som kommer att bli till nytta för Kronobergs län, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Ingrid Burman är jurist och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag på
lokal, regional och nationell nivå. Hon har bland annat varit ordförande i
riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för
Handikappförbunden. Ingrid har även varit ledamot i flera statliga
utredningar, i Uppsala kommunfullmäktige och ersättare i Länsstyrelsen.

- Det ska bli väldigt roligt och intressant att få vara med och utveckla
Kronobergs län. Länet har stora utvecklingsmöjligheter med en stark
entreprenörsanda, skogen och glasbruken. Lägg därtill en expanderande
besöksnäring och ett växande universitet. Jag är övertygad om att utveckling
kräver samverkan mellan aktörer i länet. Där vill jag spela en aktiv roll och
jag ser fram emot att få flytta till den vackra staden Växjö.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lantmäteriet får uppdrag att
snabba på digitaliseringen
Publicerad 27 december 2016 Uppdaterad 27 december 2016

Regeringen har fattat beslut om att ge Lantmäteriet i
uppdrag att utreda behovet av att reglera vilken
standard som ska gälla för att göra det enklare att utbyta
information digitalt när nya bostäder ska planeras och
byggas. Lantmäteriet ska lämna förslag på nödvändiga
lagändringar och redovisa vilka hinder som finns för
digitalt informationsutbyte.
- Vi måste snabba på arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen
och en viktig del är att hitta gemensamma standarder och gränssnitt som ska
gälla i branschen. Vår ambition är att fler aktörer ska utveckla och
tillhandahålla innovativa tjänster för medborgare och företag och att
informationsutbytet blir mer effektivt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens program Digitalt först ett
treårigt uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket,
andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet

Nu förverkligas löftet om moderna
beredskapsjobb
Publicerad 15 december 2016 Uppdaterad 15 december 2016

I dag har arbetsmarknads- och etableringsministern och
civilministern bjudit in flera myndighetschefer till ett
samtal om implementeringen av de moderna
beredskapsjobben. Regeringen avser att i samtliga
myndigheters regleringsbrev för 2017 ge
myndigheterna i uppdrag att implementera
beredskapsjobben. Myndigheterna ska bidra till
regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i
staten och förväntas ta fram lämpliga arbetsuppgifter
som i dag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning
och på lämpligt sätt informera om de lediga jobben.
Regeringens målsättning är att satsningen på moderna beredskapsjobb ska
införas successivt från 2017 och omfatta minst 5 000 personer år 2020. För
2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska
eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden,
inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

I dag träffar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och
civilminister Ardalan Shekarabi ett antal myndighetschefer vid ett
rundabordssamtal för att presentera regeringens syn på de moderna
beredskapsjobben och diskutera implementeringen och möjligheterna med
satsningen. Vid mötet deltar representanter från Arbetsförmedlingen,
Arbetsgivarverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen,
Transportstyrelsen, Riksarkivet, Skatteverket och Försvarsmakten.
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Moderna beredskapsjobb inom staten

Statliga myndigheter ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda
arbetsvillkor och avtalsenliga löner för att ge fler personer som står långt från
arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Satsningen
riktas till personer som är nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer
än 3 år och som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska vara
motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen
extratjänster. Från och med den 1 december 2016 ersätts arbetsgivare med
100 procent av lönekostnaden, dock högst 1 140 kronor per arbetsdag.
Därtill har regeringen höjt handledarstödet så att detta lämnas med 150
kronor per arbetsdag de tre första månaderna och därefter 115 kronor per
dag. Regeringen har också vidgat målgruppen så att extratjänsterna även blir
tillgängliga för nyanlända. Regeringen har nyligen gett Arbetsförmedlingen i
uppdrag att underlätta implementeringen av de moderna beredskapsjobben
genom matchning och lättillgänglig information åt myndigheterna och de
arbetssökande. Arbetsgivarverket svarar inom sitt ansvarsområde för sådan
information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi håller
Upphandlingspolitisk forum om
innovation och hållbarhet
Publicerad 14 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Torsdagen den 15 december bjuder civilminister
Ardalan Shekarabi in till Upphandlingspolitiskt forum.
Temat för dagen är innovation för hållbar upphandling.
Deltar gör bland annat representanter för statliga
myndigheter, kommuner, företag och ideella
organisationer.
Förändringar i vår omvärld inom exempelvis klimat, miljö, demografisk
utveckling och migrationsströmmar ställer stora krav på den offentliga
sektorns funktion och samhället i stort. Samtidigt finns det en stor potential i
att använda upphandling som ett verktyg för att möta dessa utmaningar.

Under det Upphandlingspolitiska forumet kommer man bland annat diskutera
metoder för så kallad innovationsupphandling. Det handlar till exempel om
förkommersiell upphandling och innovationspartnerskap som stimulerar
utvecklingen av innovativa lösningar och därmed bidrar till Sveriges
genomförande av målet om långsiktig hållbar ekonomisk social och
miljömässig utveckling i FN:s Agenda 2030.

Media är välkomna att delta!

Tid: Torsdagen den 15 december klockan 13.00-14.30 med fikapaus.
Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern deltar i internationellt
toppmöte om öppen förvaltning
Publicerad 07 december 2016 Uppdaterad 07 december 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi deltar under torsdagen på två toppmöten i
Paris kring öppen förvaltning. På förmiddagen representerar han Sverige i
Open Government Partnership Global Summit som samlar ministrar över
hela världen för att diskutera hur förtroendet för offentlig sektor kan stärkas
genom ökad öppenhet och digitalisering. På eftermiddagen besöker han
OECD:s huvudkontor och deltar i ytterligare en ministerdiskussion om vilka
konkreta reformer som behövs för att stärka transparansen inom offentlig
förvaltning. 35 deltagare på ministernivå deltar från olika delar av världen.

- Genom att främja öppenhet och transparens kan vi stävja korruption och
öka det demokratiska deltagandet. Den digitala utvecklingen öppnar helt nya
möjligheter för att effektivisera offentlig sektor samtidigt som vi ökar
medborgarnas delaktighet och insyn. Den svenska förvaltningsmodellen med
en hög grad av öppenhet och transparens har tjänat oss väl. I en tid då det
finns krafter som vill stänga in information och tysta den offentliga
diskussionen blir det extra viktigt att istället stärka och utveckla offentlig
sektor med hjälp av digitaliseringens möjligheter, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Värdegrundsdelegationens
slutrapport överlämnad
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

I dag tog civilminister Ardalan Shekarabi emot
Värdegrundsdelegationens slutrapport ”Att säkerställa
en god statsförvaltning” där de redovisar sitt arbete,
sina överväganden och förslag. Från och med årsskiftet
tar Statskontoret över ansvaret för frågorna.
- Jag vill tacka Värdegrundsdelegationen för ett ambitiöst och väl utfört
uppdrag och ska med intresse ta del av rapporten. Deras erfarenheter och
förslag kommer att tas till vara i det fortsatta arbetet, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Värdegrundsdelegationens ordförande Lena Marcusson och
huvudsekreterare Robert Cloarec överlämnade slutrapporten och avslutar
därmed sitt uppdrag. Från januari 2017 kommer Statskontoret att överta
ansvaret att främja en god förvaltningskultur.

Värdegrundsdelegationen har sedan 2013 verkat för att upprätthålla den
statliga värdegrunden i statsförvaltningen genom skrifter, seminarier,
nätverk, utbildningar och föredrag vid myndigheter. Utgångspunkten för
arbetet har varit den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, där
man specifikt verkat för en kultur som motverkar korruption och främjar ett
gott bemötande av allmänheten.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen utreder hur
digitaliseringen i den offentliga
sektorn kan stärkas genom att
samla ansvaret hos en myndighet
Publicerad 02 december 2016 Uppdaterad 02 december 2016

Den 24 november fattade regeringen beslut om ett
utökat uppdrag till Utredningen om effektiv styrning av
nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning.
Utredningen ska analysera hur digitaliseringen i den
offentliga sektorn kan stärkas genom att ansvaret för
frågorna samlas hos en myndighet.
- För att stärka styrningen av samarbetet och samverkan över
myndighetsgränserna ser vi det som nödvändigt att se över möjligheterna att
samla ansvaret för digitaliseringen i den offentliga sektorn hos en myndighet
så snart som möjligt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av digitaliseringen i
den offentliga sektorn effektiviseras, samtidigt som förutsättningarna för en
medborgarcentrerad, innovativ och effektiv verksamhetsutveckling
förbättras.

Utredningen får också i uppdrag att lämna förslag till reglering av lämpliga
statliga och kommunala myndigheters anslutning till Mina meddelanden.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en
samverkande förvaltning (N 2016:01)inledde sitt uppdrag den 19 maj 2016.
Genom detta beslut förlängs utredningstiden. Utredningen ska lämna ett
delbetänkande senast 15 mars 2017och redovisa sitt slutbetänkande 31
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december 2017.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ser över lagstiftning
som försvårar digitalisering i
offentlig förvaltning
Publicerad 02 december 2016 Uppdaterad 02 december 2016

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning
med uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för
en digitalt samverkande förvaltning. Cecilia Magnusson
Sjöberg utses som särskild utredare.
Utredningen får i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning
det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och
samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredaren ska även lämna
förslag på författningsändringar.

- Juridiska hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen måste
undanröjas för att kunna skapa en enklare vardag för privatpersoner och
företag och en mer effektiv offentlig sektor, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Utredaren ska särskilt analysera lagstiftning som försvårar digitalt
informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen och genomförandet av
regeringens målsättning om att digitala tjänster ska vara förstahandsval vid
kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Utredaren ska även undersöka hur den offentliga förvaltningen som helhet
kan samverka kring behovet av ny eller ändrad lagstiftning på området.
Detta för att säkerställa att lagstiftningen har bättre förutsättningar att följa
med den snabba utvecklingen på digitaliseringsområdet.

Som särskild utredare har Cecilia Magnusson Sjöberg utsetts. Hon är
professor i rättsinformatik vid juridiska institutionen på Stockholms
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universitet och har mycket lång erfarenhet av juridiska frågor inom den
digitala förvaltningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny rapport om hur regeringens
styrning kan utvecklas
Publicerad 30 november 2016 Uppdaterad 30 november 2016

Regeringen har idag tagit emot en rapport från
Statskontoret som handlar om hur regeringens styrning
av statliga myndigheter kan utvecklas och bli mer
sammanhållen och effektiv. Rapporten är en del av det
uppdrag Statskontoret fått av regeringen att kartlägga
och analysera den statliga styrningen.
- Jag är glad över att i dag ta emot Statskontorets rapport. Den utgör ett
viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete med att utveckla styrningen.
Genom att få bättre balans mellan tillit och kontroll i styrningen är jag
övertygad om att vi kommer att kunna utveckla den offentliga förvaltningen
i rätt riktning. Ytterst handlar det om att få ut mer av verksamheten och
säkra medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Den rapport som Statskontoret nu överlämnat, "Utvecklad styrning – om
sammanhållning och tillit i förvaltningen", är den femte inom uppdraget.

Bakgrund
I februari 2016 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga,
analysera och i vissa delar lämna förslag om statens styrning av statlig
respektive kommunal verksamhet. Syftet är att regeringen ska få ett
fördjupat underlag för sitt fortsatta utvecklingsarbete om styrning,
Tillitsreformen. I slutet av juni lämnade Statskontoret rapporterna "Mer tid
till kärnverksamheten" och "Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i
staten". I oktober överlämnades rapporterna "Kommunal avtalssamverkan.
Behövs ökade möjligheter?" och "Statens styrning av kommunerna". I
december ska Statskontoret lämna den sista rapporten inom uppdraget. Den
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är en samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och
landsting.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdsutredningens
delbetänkande går ut på remiss
Publicerad 25 november 2016 Uppdaterad 25 november 2016

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag om en
reglering av tillåtet rörelseresultat i syfte att säkerställa att offentliga medel
används till den verksamhet de är avsedda för. Därutöver lämnas bland
annat förslag om en utvecklad ägar- och ledningsprövning, ett mer flexibelt
regelverk för upphandling av sociala tjänster och förslag som syftar till att
underlätta för den idéburna sektorn att verka som aktörer inom
välfärdsområdet.

Remitteringen går ut till 142 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 24 februari 2017.

Utredningen kommer i sitt slutbetänkande, som ska lämnas senast i maj
2017, återkomma till de frågor i direktiven som inte behandlas i detta
betänkande. Det handlar bl.a. om att analysera hur olika kvalitetsmått kan
användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling och uppföljning
av välfärdstjänster och frågor som handlar om vilken statistik och annan
information som behöver finnas på olika välfärdsområden.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stödjer Hack for
Sweden
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Regeringen har idag beslutat om att stödja nästa års
Hack for Sweden. SMHI kommer att leda projektet och
får disponera 500 000 kronor under 2016. SMHI får
även disponera 500 000 kronor för 2017, under
förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut.
Myndighetstävlingen samlar årligen ett stort antal lag som tävlar om att
använda myndigheternas data på bästa sätt, ofta i form av nya appar.
Utvecklingsmyndigheterna Naturvårdsverket och Lantmäteriet får i uppdrag
att definiera två teman i nästa års tävling.

- Det här beslutet lägger en ny grund för hur den offentliga verksamheten
kan utvecklas över myndighetsgränserna. Genom att vi sätter in myndigheter
som behovsägare i tävlingen kan det offentliga dra direkt nytta av den
innovationsförmåga som finns hos externa aktörer oberoende av om de är
privatpersoner, start-ups eller studenter. Tävlingen har redan visat på det
stora engagemang som finns kring de möjligheter som finns med öppna data,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Hack for Sweden
Hack for Sweden är Sveriges största hackathon som arrangeras av
myndigheter och fokuserar på öppna data i syfte att stimulera och bredda
användningen av arrangörers och partners öppna data. Det har arrangerats
tre år i rad. År 2016 samverkade 23 svenska myndigheter kring
arrangemanget och 71 deltagare fördelat på 24 lag var anmälda till eventet.
Hack for Sweden tilldelades den 28 april 2016 Kartografiska sällskapets
innovationspris med motiveringen "Hack for Sweden är en unik kombination
av kreativitet, teknik och myndighetssamverkan med syfte att erbjuda största
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samhällsnytta för privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter
utifrån den stora och öppna datamängd som finns tillgänglig i landet."



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Ny digital strategi diskuteras på
Innovationsrådet
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Statsråden Peter Eriksson och Ardalan Shekarabi
presenterar inriktningen för regeringens samlade
digitaliseringsstrategi på Nationella innovationsrådets
möte den 24 november.
Digitalisering påverkar alla delar av samhället och bidrar till hållbar tillväxt,
sysselsättning och sammanhållning. Regeringen vill med
digitaliseringsstrategin se till att Sverige fortsätter vara ledande när det gäller
digitalisering.

– Digitaliseringen är avgörande för arbetet med att utveckla Sveriges
innovationskraft, både inom välfärden och i näringslivet, säger statsminister
Stefan Löfven, som är ordförande i innovationsrådet.

Digitalisering handlar om helt nya sätt att organisera och styra arbete och att
producera och förmedla många varor och tjänster. Regeringens strategi ska
tydliggöra hur en politik för digitalisering kan bidra till att utveckla samhället
och Sveriges konkurrenskraft.

– Hela Sverige - människor, företag och organisationer - ska kunna delta i
den omställning som digitaliseringen utgör och kunna ta del av de möjligheter
den ger, säger Peter Eriksson som är ansvarig minister för digitalisering.

– Sverige ska återta sin position i världstoppen rörande digitalisering av
offentlig sektor. En digitaliserad offentlig sektor i framkant stärker servicen
till svenska företagare och minskar den administrativa bördan för
näringslivet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Innovationsrådet har tidigare lyft fram aspekter som är viktiga att beakta när
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det gäller en digitaliseringsstrategi för Sverige. På mötet den 24 november
fortsätter dialogen kring hur Sverige kan arbeta med att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter. Att diskutera inriktningen på
digitaliseringsstrategin med Nationella innovationsrådet bidrar till att
framtidssäkra strategin.

Andra punkter på dagordningen för Innovationsrådets möte är svensk
rymdverksamhet och regeringens samverkansprogram, som startat upp under
hösten. Samverkansprogrammen är en kraftsamling för nya sätt att möta de
samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför och bygger på dialog
och gemensamt arbete mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Fakta om Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att bidra till att utveckla Sveriges
konkurrenskraft. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya
perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitikens utveckling.

Statsminister Stefan Löfven är ordförande i rådet, som består av flera
ministrar samt experter från näringsliv, offentliga aktörer, universitet och
högskola. Rådet har fyra möten per år.

Nationella Innovationsrådet



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern håller kommundialog
i Uppsala
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

Fredagen den 25 november besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Uppsala för att hålla dialogmöte med
företrädare för länets kommuner och landsting. Under
mötet kommer man att diskutera kommunernas framtida
utmaningar.
Besöket i Uppsala är ett led i regeringens arbete att i nära dialog med landets
kommuner hitta organisatoriska, ekonomiska och verksamhetsmässiga
lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.

Kommundialogen kommer att hållas kl. 10.30–12.30 i Uppsala konsert och
kongress, lokal K4, Vaksala torg 1 i Uppsala.

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till programpunkterna.
För mer information, kontakta pressekreterare Peter Skeppström.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi håller
kommundialoger i Västra Götaland
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

OBS! Besöket i Västra Götaland är inställt. 22-23
november besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Västra Götalands län för att hålla kommundialoger och
träffa företrädare för Länsstyrelsen och myndigheter.
Kommundialogerna är ett led i regeringens arbete att i nära dialog med
landets kommuner hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.

Representanter från kommuner och landsting i länets fyra kommunalförbund
kommer delta vid mötena.

Under besöket träffar civilministern även företrädare för Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, statliga myndigheter i länet och akademin.

Programpunkter

22 november

09.00 - Kommundialog med kommuner i Skaraborgs Kommunalförbund

12.30 - Arbetslunch med representanter från Högskolan i Borås, Högskolan
Väst och länsledningen

13.15 – Civilministern får en presentation av länsstyrelsernas gemensamma
IT-avdelning

14.00 - Kommundialog med kommuner i Fyrbodals Kommunalförbund samt
företrädare för Västra Götalandsregionen.
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19.00 - Representationsmiddag med företrädare för statliga myndigheter i
länet, kommunalförbunden i länet samt Västra Götalandsregionen.

23 november

09.00 - Kommundialog med kommuner i Göteborgsregionen och Sjuhärad.

11.15 - Statsrådet talar till Länsstyrelsens personal

11.50 – Arbetslunch med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör,
länsledningen samt upphandlingsansvariga från Västra Götalandsregionen,
Göteborgs stad och Länsstyrelsen

13.15 - Möte med Länsstyrelsens ledningsgrupp

14.00 - Statsrådet deltar i möte med statliga regionala chefer

För mer information om besöket eller intervjuförfrågningar, kontakta
pressekreterare Peter Skeppström.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Landsbygdsministern och
civilministern besöker Haparanda
och Torneå
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

På fredag 18 november besöker landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi
Haparanda och Torneå för att ta del av det
gränsöverskridande kommunsamarbetet mellan de
båda kommunerna.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi
inleder dagen med ett besök på stadshuset i Torneå. Där träffar de Peter
Waara, kommunalråd Haparanda, och Timo Nousiainen, stadsdirektör
Torneå. Mötet kommer att handla om det gränsöverskridande
kommunsamarbetet mellan Haparanda och Torneå.

Ministrarna besöker sedan HaparandaTornio Resecentrum, de båda
kommunernas gemensamma resecentrum, som ligger vid den svensk-finska
gränsen.

Media är välkomna att delta vid besöket på HaparandaTornio Resecentrum,
Krannigatan 5, klockan 11.00.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Lagförslag för ökad trygghet och
säkerhet för placerade barn och
unga
Publicerad 10 november 2016 Uppdaterad 10 november 2016

Regeringen lämnar i dag lagförslag till Lagrådet för att
säkerställa god kvalitet och säkerhet i verksamheter
som driver boenden enligt socialtjänstlagen och
verksamheter med konsulentstöd till familje- och
jourhem för barn. Ett av förslagen innebär att det ska
krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) för att yrkesmässigt få bedriva dessa
verksamheter. Regeringen föreslår också att barn och
unga, i samband med placering utanför det egna
hemmet, ska erbjudas hälsoundersökningar av
landstinget.
- Placerade barn och unga inom socialtjänsten befinner sig i en
beroendeställning och är i en utsatt situation. Det är viktigt att staten tar ett
tydligare ansvar för kvalitet, trygghet och säkerhet. Därför lägger vi förslag
på tillståndskrav för företagen, säger Åsa Regnér, barn-, äldre och
jämställdhetsminister och ansvarig
i regeringen för socialtjänsten.

Många placerade barn och unga tar inte del av den generella hälsovården.

- För att uppmärksamma tecken på ohälsa och ge rätt stöd och behandling är
det därför viktigt att landstinget erbjuder hälsoundersökningar, säger Åsa
Regnér.
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Lagförslagen är en del av regeringens större arbete för ordning och reda
inom välfärden.

- Förslaget innebär att staten tar ett större ansvar för att kontrollera att
exempelvis ett äldreboende lever upp till de grundläggande krav som ställs i
lagen, utöver de krav som kommunen väljer att ställa i sin upphandling, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen, Trygg och säker vård för barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet, föreslår regeringen:

Införande av tillståndsplikt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för verksamheter inom socialtjänsten som kommunen genom avtal har
överlämnat till enskild att utföra. Det innebär att staten tar ett tydligare
ansvar och säkerställer kvaliteten för barn och unga och andra brukare
inom socialtjänsten.
Införande av tillståndsplikt till IVO för verksamheter med konsulentstöd
till familje- och jourhem som tar emot barn och unga.
Införa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
Införa en ny lag där landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska
erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en
hälsoundersökning i anslutning till att vård utan för det egna hemmet
inleds.

Samtliga förslag har fått ett brett stöd av remissinsatserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2017.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny utredning ser över
kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting
Publicerad 03 november 2016 Uppdaterad 03 november 2016

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare
i uppdrag att göra en översyn av systemet för
kostnadsutjämning för kommuner och landsting.
Utredare blir Håkan Sörman. Han har tidigare bland
annat varit vd för Sveriges Kommuner och Landsting
och tillrädde i oktober i år som landshövding i
Jönköpings län.
I uppdraget ingår att överväga om större samhällsförändringar som påverkar
kostnaderna för kommuner och landsting i tillräcklig grad fångas upp av det
nuvarande systemet. Utredaren ska även analysera om det finns möjligheter
att förenkla utjämningen.

– Det är hög tid att se över kostnadsutjämningen för att långsiktigt säkra den
decentraliserade välfärdsmodellen även för framtida generationer, säger
civilminister Ardalan Shekarabi

Kostnadsutjämningen utgör en del av systemet för kommunalekonomiskt
utjämning. Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna strukturella
kostnadsskillnader. Med det avses kostnadsskillnader till följd av skillnader i
åldersstruktur, geografiska förhållanden med mera.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdsutredningen överlämnar
betänkande till Ardalan Shekarabi
Publicerad 02 november 2016 Uppdaterad 02 november 2016

Tisdagen den 8 november överlämnar den särskilde
utredaren Ilmar Reepalu betänkandet Ordning och reda
i välfärden till civilminister Ardalan Shekarabi.

Tid: 8 november 2016 kl. 11.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

För frågor rörande Välfärdsutredningens arbete vänligen kontakta
huvudsekreterare Johan Höök.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt underlag om hur styrningen
av den offentliga sektorn kan
utvecklas
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Regeringen har idag tagit emot två rapporter av
Statskontoret. Rapporterna handlar om kommunal
samverkan respektive effekterna av den samlade
statliga styrningen av kommuner och landsting och är
en del av det uppdrag Statskontoret fått av regeringen
att kartlägga och analysera den statliga styrningen.
- Jag är glad över att i dag ta emot Statskontorets rapporter. De utgör en
viktig del i regeringens fortsatta arbete med tillitsreformen som syftar till att
få en bättre balans mellan tillit och kontroll i styrningen av den offentliga
verksamheten. Det är ett viktigt arbete regeringen, myndigheterna och
kommunerna nu har framför sig, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Ytterst handlar det om att få ut mer av den offentliga förvaltningen och säkra
medborgarnas förtroende för det offentliga.

I februari i år gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera
och i vissa delar lämna förslag om statens styrning av statlig respektive
kommunal verksamhet. Syftet är att regeringen ska få ett fördjupat underlag
för sitt fortsatta utvecklingsarbete om styrning, tillitsreformen. I slutet av juni
lämnade Statskontoret rapporterna Mer tid till kärnverksamheten och
Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten. Statskontoret ska lämna
ytterligare två rapporter under året. Dessa handlar om utvecklad styrning av
statliga myndigheter och samlad uppföljning av den statliga styrningen av
kommuner och landsting.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern träffar företrädare för
Gotlands kommun
Publicerad 24 oktober 2016 Uppdaterad 24 oktober 2016

Fredagen den 28 oktober träffar civilminister Ardalan
Shekarabi företrädare för Gotlands kommun för att
diskutera kommunens framtida utmaningar.
Besöket på Gotland är ett led i regeringens arbete att i nära dialog med
landets kommuner hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.

Mötet äger rum fredagen den 28 oktober kl. 13.00–14.00 hos Länsstyrelsen
Gotlands län i Visby.

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till mötet. För mer
information, kontakta pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern håller kommundialog
i Västernorrland
Publicerad 21 oktober 2016 Uppdaterad 21 oktober 2016

Tisdagen den 25 oktober besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Länsstyrelsen i Västernorrland för att hålla
dialogmöte med företrädare för länets kommuner och
landsting. Under mötet kommer man att diskutera
kommunernas framtida utmaningar.
Besöket i Västernorrland är ett led i regeringens arbete att i nära dialog med
landets kommuner hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.

Under besöket i Västernorrland träffar civilministern även lokala företag och
besöker det pågående bygget av Landgrenskolan.

Program för dagen:

07:00-07:45 Besöker taxistationen på Arlanda Flygplats
11:00-11:45 Besöker bygget Landgrenskolan, Härnösand
12:00-13:00 Lunch med lokala företag
13:00-15:00 Kommundialog, Länsstyrelsen Västernorrland i Härnösand.

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till programpunkterna.
För mer information, kontakta pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Göran Enander blir ny
landshövding i Uppsala län
Publicerad 13 oktober 2016 Uppdaterad 13 oktober 2016

Regeringen har idag utsett Göran Enander till ny
landshövding i Uppsala län. Göran Enander anställs
som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Uppsala
län fr.o.m. den 1 november 2016 t.o.m. den 31
december 2018.
- Göran Enander har stor erfarenhet från länsstyrelsevärlden och mångårig
erfarenhet av svensk förvaltning. Det är en tillgång som kommer att bli
värdefull för Uppsala län och därför blev jag glad när Göran Enander
tackade ja till att bli landshövding, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Göran Enander är född 1955 och kommer närmast från posten som
länsöverdirektör på länsstyrelsen i Skåne. Enander har tidigare varit
statssekreterare på Miljö- och energidepartementet och innan dess
förvaltningschef på Vetenskapsrådet. Han har även varit generaldirektör för
Skogsstyrelsen under perioden 2003-2008. Enander har också haft flera
utredningsuppdrag och bland annat var han ansvarig för den tidigare
Havsmiljöutredningen 2006-2008.

- Jag ser verkligen fram mot att komma till ett dynamiskt län som Uppsala.
Jag ser stora möjligheter men också utmaningar inom miljö och
samhällsplanering. För mig är det viktigt med samverkan framöver inom
länet och med omgivande län. Jag hoppas kunna bidra med min långa
erfarenhet inom förvaltning och arbete med många viktiga samhällsfrågor,
säger Göran Enander

För att komma i kontakt med Göran Enander vänligen ring 070-553 83 85.
Förkontakt med civilminister Ardalan Shekarabi vänligen kontakta
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pressekreterare Peter Skeppström på 072-556 06 40



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi håller
seminarium om
storstadskommunernas
utmaningar i Göteborg
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Den 11 oktober håller civilminister Ardalan Shekarabi
ett seminarium på temat växande storstadskommuners
utmaningar och det regionala ansvaret, där berörda
aktörer och forskare deltar.

Tid: 11 oktober 2016 kl. 13.30 till kl. 15.30
Plats: Hörsal Dragonen, Göteborgs universitet (ingång via
Sprängkullsgatan 19)

Storsstäderna i Sverige fortsätter att växa. Stigande invånarantal innebär ett
utökat välfärdsuppdrag för de berörda kommunerna. Samtidigt ökar kraven
på samarbete inom regionerna då invånarna rör sig över större geografiska
ytor.

Seminariet tar avstamp i det regionala perspektivet och tar upp frågor om
urbaniseringens påverkan på enskilda kommuner, hur planering och
utmaningar sträcker sig över kommungränser och hur regionala utmaningar
kan mötas gemensamt i en växande storstadsregion. Seminariet är det femte i
serien om kommunernas utmaningar, som Ardalan Shekarabi inledde 2015.

Media är välkomna att delta.

https://www.regeringen.se/


Medverkande:

Ardalan Shekarabi (S), civilminister
Göran Persson, avdelningschef på Boverket
Stig Montin, professor vid Göteborgs universitet
Sara Brorström, forskare vid Gothenburg Research Institute, Göteborgs
universitet
Anders Lidström, professor vid Umeå universitet
Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs
stad
Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorps
kommun
Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Anneli Hultén blir ny landshövding
i Skåne län
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringen har idag utsett Anneli Hulthén till ny
landshövding i Skåne. Hon tillträder den 1 oktober och
hennes förordnande gäller till och med 30 september
2022.
- Anneli Hulthén har en lång och gedigen erfarenhet som kommunstyrelsens
ordförande i Göteborg, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. Jag vill
välkomna Annelie Hulthén som ny landshövding i Skåne län. Hennes
engagemang och erfarenhet kommer att vara en tillgång, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Annelie Hulthén är född 1960 och kommer närmast från posten som
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. En post hon haft sedan 2008.
Hultén har lång erfarenhet från politiken i Göteborg där hon har haft
kommunalrådsuppdrag sedan 2003. Hon har även varit riksdagsledamot
under åren 1987-1991 samt 1994-1995. Under perioden 1995-2004 var
Anneli Hulthén EU-parlamentariker där hon var ledamot av utskottet för
miljö, hälsa och livsmedel.

Hulthén har i sin roll som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg också
haft ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor,
infrastrukturfrågor, internationella frågor samt turism.

- Jag är glad för att få vara med och verka i en så spännande region som
Skåne. Det är en region som har allt. Hav, sjöar, skogar, jordbruk och
samtidigt kreativa städer och utbildningsorter. Samarbetet i Öresundsområdet
ger ytterligare dimension till regionen. Jag hoppas att jag med min bakgrund
och erfarenhet kan bidra till att Skåne som län blir ännu bättre. Utmaningar
finns men gott samarbete ger hållbara lösningar oavsett om det handlar om
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infrastruktur, klimatfrågan eller nytillkomna medborgare. Jag blir också en
av dem som får lära mig att bli en del av den skånska regionen. Det ser jag
fram emot med ödmjuk nyfikenhet, säger Anneli Hulthén.

För att komma i kontakt med Anneli Hulthén hänvisas till civilministerns
pressekreterare Peter Skeppström på 072-556 06 40



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
budgetpropositionen i Västerås
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Tisdagen den 20 september presenterar civilminister
Ardalan Shekarabi regeringens budgetproposition i
Västerås.
Under dagen kommer civilministern också att träffa kommunalråden i
Fagersta och Norberg för att diskutera hur budgeten påverkar regionen.

Kl 15.00 hålls en pressträff tillsammans med kommunalrådet Anders
Teljebäck på Expectrum (salen Lab Hub) Kopparbergsvägen 10, Västerås.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi presenterar
budgetpropositionen i Borlänge
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Tisdagen den 20 september presenterar civilminister
Ardalan Shekarabi regeringens budgetproposition i
Borlänge.
Ardalan Shekarabi kommer att hålla en presentation av budgeten
tillsammans med kommunala företrädare i Borlänge, kl 11.00 på
Framtidsmuseet, Folkets Hus.

Media är varmt välkomna att delta!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
höstbudgeten 2016
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

(Ny version) Finansminister Magdalena Andersson
kommer att presentera höstbudget 2016 på en
presskonferens tisdag den 20 september klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Norrköping

Motala

Kontaktperson: Therese Knapp, tel 072 733 38 57

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Luleå

https://www.regeringen.se/


Kontaktperson: Natali Sial, tel 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

09:00: Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, tel 072 543 84 87 och Miriam Abu Eid,
tel 072 216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Gävle

Kontaktperson: Anna Söderström, tel 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Västerås

Borlänge

Kontaktperson: Peter Skeppström, tel 072 556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlstad

Karlskoga

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, tel 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Eskilstuna



Kontaktperson: Victor Harju, tel 072 504 36 70 och Fredrik Persson, tel 072
214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Skärholmen

Kontaktperson : Kristoffer Talltorp, tel 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, klimat- och miljöminister

Lund

Kontaktperson: Hanna Björnfors, tel 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Anna Johansson, infrastrukturminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Adriana Haxhimustafa, tel 070 266 31 05

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Jönköping

Växjö

Kontaktperson: Maria Soläng, tel 072 206 19 47

Socialdepartementet

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristianstad



Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, tel 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Södertälje

Kontaktperson: Helena Paues, tel 072 209 45 20



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Peter Eriksson i handelsfrämjande
möte med Irans it-minister
Publicerad 15 september 2016 Uppdaterad 15 september 2016

I dag träffar bostads- och digitaliseringsminister Peter
Eriksson Irans it-minister Dr. Mahmoud Vaezi. Syftet
med mötet är öka samarbetet och handeln mellan
länderna samt etablera kontakter.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bjuder i dag sin iranska
motsvarighet, it-minister Dr. Mahmoud Vaezi på en frukost i Rosenbad.
Detta bilaterala samtal är en uppföljning på de samtal som fördes länderna
emellan då närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Iran i
december 2015.

Den iranska delegationen kommer även under Sverigebesöket att besöka
företaget Ericsson och bland andra träffa folkhälso-, sjukvårds- och idrotts‐
minister Gabriel Wikström och civilminister Ardalan Shekarabi.

Tid: Torsdag den 15 september, kl. 07.30
Plats: Rosenbad, Stockholm

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern besöker
länsstyrelsen i Södermanlands län
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

Under fredagen den 2 september besöker civilminister
Ardalan Shekarabi länsstyrelsen i Södermanlands län.
Syftet med besöket är att träffa personalen men också
lyssna till de utmaningar och förutsättningar som finns i
länet kopplat till verksamheten.
Utöver träff med ledningsgruppen kommer civilministern att lyssna lite mer
fördjupat kring hur man arbetar med integration kopplat till bostäder och
beredskap. Andra delar är länsstyrelsens arbete med att utveckla djurskydds-
och livsmedelstillsynen samt det natur- och miljöarbete som bedrivs.

- För mig är det viktigt att få en nära bild av hur våra länsstyrelser arbetar
och därför är det viktig att vara ute i verksamheten så ofta det bara går, säger
Shekarabi inför besöket i Nyköping.

Civilministern är i Nyköping mellan klockan 09:00 -11:30. För specifika
frågor rörande programmet eller för att komma i kontakt med civilministern
vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström på 072-556 06 40.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Shekarabi träffar nordiska
kommunministrar i Reykjavik
Publicerad 17 augusti 2016 Uppdaterad 17 augusti 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi deltar den 17-18
augusti på det nordiska kommunministermötet i
Reykjavik för att diskutera aktuella kommunfrågor.
- Mötet är en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som
kommunerna i de olika nordiska länderna står inför, säger Ardalan
Shekarabi.

Ministermötet har i år två huvudteman:

Kommuners samarbete med invånarna i utformning av policy och
beslut.
Hur kan samråd mellan invånare och förtroendevalda främjas vid   
genomförandet av projekt, beslut och bestämmelser om invånarnas
rättigheter? Vilka metoder och erfarenheter har de nordiska länderna?

Kommuners möjligheter att själva kunna lösa sina uppgifter.
Vilka förhållanden måste uppfyllas för att kommuner ska kunna ta hand om
sina huvuduppgifter? Så att de kan vara forum för demokratisk aktivitet,
tillhandahålla tjänster för invånarna, främja och upprätthålla allmän
samhällsutveckling samt att vara en myndighet som praktiserar modern
administration?

Förutom den svenska civilministern deltar ministrar från Norge, Island,
Åland och Färöarna. Även representanter från Danmark och Finland och
omkring 25 tjänstemän från de olika länderna kommer vara på plats.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi till FN-möte om
Agenda 2030 i New York
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Den 18-20 juli deltar Ardalan Shekarabi tillsammans
med en svensk delegation i High Level Political Forum
(HLPF) i New York, temat för 2016 är 'Ensuring that no
one is left behind'.
I september förra året samlades världens ledare i FN:s generalförsamling för
att anta en ambitiös agenda för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar
utveckling i hela världen – Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Civilminister Ardalan Shekarabi kommer tillsammans med en bred
delegation av företrädare från bl.a. forskning, kommun och civilsamhälle att
delta när länderna nu återsamlas i New York för en första uppföljning av
arbetet i det politiska högnivåforumet HLPF.

Ardalan Shekarabi kommer förutom att delta i det formella programmet
också delta i side-events som regeringen arrangerar tillsammans med
Concord och World Resource Institute. Han kommer också att ha ett antal
bilaterala möten med företrädare för FN samt med kollegor från olika delar
av världen.

— Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet
och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter med andra länder. Agendan är
formulerad av hela samhället och kan bara realiseras om hela samhället
bidrar. Våra positiva erfarenheter från Agenda 21 visar att ett lyckat
genomförande av ägarskap och genomförande på alla nivåer i samhället
präglas av att alla samhällsaktörer är involverade i arbetet, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

HLPF är det centrala uppföljningsforumet för agendan på global nivå och
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ambitionen är att alla processer inom och utom FN-systemet ska knytas ihop
under de två veckor som forumet äger rum. Bland annat kommer ett tjugotal
länder att presentera hur de arbetar med att genomföra agendan, diskutera
utmaningar och utbyta erfarenheter. HLPF kommer varje år att ha ett särskilt
tema och årets tema är Ensuring that no one is left behind. Under mötet
kommer en ministerdeklaration (Ministerial Declaration) att antas.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

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

I dag gav regeringen 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
som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller t.ex. 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.

- I Sverige producerar vi livsmedel utifrån en ambitiös djurskyddslagstiftning
och svenska bönder åstadkommer världens bästa djurvälfärd. Samtidigt kan
våra barn, äldre och sjuka serveras offentlig mat från leverantörer som inte
förhållit sig till den ambitiösa djurskyddsnivån vi faktiskt har i Sverige vid
produktionen. Det är därför glädjande att regeringen idag kan presentera
uppdraget till Upphandlingsmyndigheten. Genom att höja kompetensnivån
inom det här området försäkrar vi oss om att skattebetalarna ges värde för de
betalda skatterna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

https://www.regeringen.se/


Upphandlingsmyndigheten får 500 000 kronor under 2016 för att genom
informationsspridning och branschdialog utveckla kompetensen inom
livsmedelsupphandling. Regeringen avser även att ge myndigheten
ytterligare 2 miljoner per år fram till 2018. Myndigheten ska lämna en
delredovisning i februari 2018 och slutredovisa uppdraget senast den 28
februari 2019.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Håkan Sörman ny landshövding i
Jönköping
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Regeringen har i dag utsett Håkan Sörman till ny
landshövding i Jönköping. Hans förordnande gäller från
och med den 1 oktober 2016 till och med den 31 januari
2019.
- För mig var det viktigt att få rätt person på rätt plats. Håkan Sörman har en
gedigen erfarenhet från kommunal sektor och känner dess utmaningar och
möjligheter väl. Jönköpings län har liksom andra län sina utmaningar och
därför blev jag glad när Håkan Sörman tackade ja till uppdraget, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Håkan Sörman är född 1952 i Stockholm. Han är sedan 2004 verkställande
direktör för Sveriges Kommuner och Landsting. Han var under åren 1991–
2003 stadsdirektör i Södertälje kommun och 2003–2004 kommunchef i Täby
kommun. Håkan Sörman har därutöver bland annat haft flera
styrelseuppdrag och han är idag ledamot i styrelserna för SOS Alarm Sverige
AB, KPA AB och Dagens Samhälle AB.

- Jag är väldigt glad att få chansen att avsluta min yrkeskarriär med ett så
spännande jobb som landshövding. Länsstyrelsens uppgifter är viktiga och
ofta kopplade till de frågor som kommunerna och regionen ansvarar för. Så
jag tror mina erfarenheter från kommunsektorn kommer väl till pass.
Dessutom extra roligt med Jönköpings län, som bland annat har många
småföretag, en välrenommerad högskola och inte minst är en mycket vacker
del av Sverige, säger Håkan Sörman.

För frågor hänvisas till Håkan Sörman på 073-083 78 02 eller civilministerns
pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Beslut om upphörande av
förordnande som landshövding
Publicerad 06 juli 2016 Uppdaterad 06 juli 2016

Regeringen avser att i morgon fatta beslut om att förordnandet för Stefan
Carlsson som landshövding i Kalmar län ska upphöra från och med torsdagen
den 7 juli. Länsrådet Malin Almqvist vikarierar tills vidare som landshövding
och chef för Länsstyrelsen i Kalmar län.

Stefan Carlsson är för närvarande sjukskriven och kommer när han
återinträder i tjänst att få arbetsuppgifter inom Regeringskansliet fram till
och med den 19 februari 2018 då hans anställning upphör.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Indelningskommitténs
delbetänkande går ut på remiss
Publicerad 06 juli 2016 Uppdaterad 06 juli 2016

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU
2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att
bilda tre nya län, och motsvarande landsting, för en stark
samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd
i hela landet. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och
Västra Götalands län.

Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1
januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019.

Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016.

Indelningskommittén kommer i sitt slutbetänkande att återkomma till
återstående län.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen öppnar dörren för mer
öppen data
Publicerad 01 juli 2016 Uppdaterad 01 juli 2016

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt
samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning
som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna
målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för
de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget
omfattar bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i
statsförvaltningen öppna data finns och att bistå
enskilda i kontakterna med berörd myndighet.
Ny roll och ansvar att förvalta centrala webbplatser
Myndigheter behöver stöd för att tillgängliggöra information på ett öppet,
enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Regeringen stärker därför Riksarkivets
uppdrag genom att de får en samordnande och ledande roll i utvecklingen av
en hållbar digital informationshantering i statsförvaltningen.

- Vi stärker nu upp styrningen genom att ge Riksarkivet en nyckelroll inom
arbetet med öppna data, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Riksarkivet
ska stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma
riktlinjer vilket behövs för att nå potentialen. Vad historien har visat är att
myndigheterna behöver stöd med att sänka trösklarna och komma igång. Jag
är också väldigt glad att Lantmäteriet ska arbeta med Riksarkivet då de är en
nyckelmyndighet inom området.

Uppdraget innebär att Riksarkivet ska samla och publicera information från
myndigheterna om vilka typer av handlingar de har som vanligen kan ges ut
elektroniskt och vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande. Riksarkivet
ska även stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt
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gemensamma riktlinjer. I uppdraget ligger även att förvalta webbplatsen
öppnadata.se som Vinnova haft ansvar för, samt att ansvara för vägledningen
vidareutnyttjande.se som E-delegationen har tagit fram. Lantmäteriet ska
bistå Riksarkivet med erfarenheter kring informationsförsörjningen,
samverkan och standarder.

Ökad öppenhet som möjliggör insyn och stödjer innovation
Ett ökat vidareutnyttjande av myndigheternas data innebär ökad öppenhet
och insyn i förvaltningen. Det ger också bättre förutsättningar för att
utveckla bättre eller nya tjänster, till nytta både för enskilda, företag och
myndigheterna själva. Detta kan bidra till att nya branscher utvecklas och att
företag växer med ökad sysselsättning som följd. Ett enhetligt sätt att arbeta
med frågorna kan också innebära framtida kostnadsbesparingar för
myndigheterna.

Syftet är även att tillgänggöra mer data så att det kan skapas innovation och
nya utvecklade produkter som kan komma samhället till gagn. En ambition
är att det ska bli enklare att hitta öppen data varför det är viktigt att dessa
data ska kunna nås genom en samlad ingång.

Uppdraget sträcker sig fram till 31 december 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen lanserar en nationell
upphandlingsstrategi
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Idag lanserar regeringen en nationell
upphandlingsstrategi. Målet är att få fler myndigheter att
använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin
verksamhet.
Nationella upphandlingsstrategin är en del av regeringens arbete för att
utveckla de offentliga upphandlingarna i Sverige. Syftet med strategin är att
stimulera myndigheter och enheter att använda upphandling som ett verktyg
för att åstadkomma positiva effekter i den egna verksamheten och i
samhället i stort. Det kan till exempel handla om att främja en sund
konkurrens på marknaden, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt
stimulera innovation och utvecklingen av nya varor och tjänster.

- Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för omkring 625
miljarder kronor varje år. Det är pengar som, om de används strategiskt, kan
göra stor skillnad i samhället, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Strategin riktar sig till företrädare och medarbetare vid myndigheter,
kommuner och landsting och ska fungera som ett stöd i deras arbete. Ardalan
Shekarabi lyfter även fram leverantörer som en viktig målgrupp för
upphandlingsstrategin.

- I strategin tydliggör vi regeringens prioriteringar på området. Det innebär
att det blir lättare för leverantörerna att veta vilka krav vi vill ställa och det
underlättar dialogen mellan näringslivet och det offentliga, säger han.

I samband med lanseringen av upphandlingsstrategin ges
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att arbeta för att strategin får
genomslag. Det handlar bland annat om att informera och vägleda
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myndigheter samt följa upp hur strategin påverkar inköpsarbetet.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Indelningskommittén överlämnar
delbetänkande med förslag på
Sveriges framtida regionala
indelning
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Tid: 30 juni 2016 kl. 14.00
Plats: Rosenbads presscenter, Pressrummet

Torsdagen den 30 juni överlämnar Indelningskommittén ett delbetänkande
till civilministern Ardalan Shekarabi med förslag på nya län och landsting.
Bland annat föreslås att tre nya län och landsting bildas.

Efter överlämnandet hålls en pressträff med Indelningskommitténs båda
ledamöter; Barbro Holmberg och Kent Johansson. Vid pressträffen
presenteras kommitténs förslag och resonemangen bakom dessa.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Bakgrund
Regeringen tillsatte den 2 juli 2015 en utredning som ska föreslå en ny läns-
och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län
och landsting. I de delar det är möjligt att genomföra förändringar 1 januari
2019 ska dessa förslag lämnas i ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

För närmare information, samt anmälan till presskonferensen, gällande
indelningskommitténs arbete vänligen kontakta huvudsekreterare Johan
Krabb på 070-519 02 24 eller johan.krabb@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu stärker vi den svenska
modellen genom Nytt regelverk
om upphandling
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Regeringen har vid dagens regeringssammanträde
fattat beslut om propositionen Nytt regelverk om
upphandling. Genom propositionen föreslås
genomförande av 2014 års EU-direktiv på
upphandlingsområdet.
- Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600
miljarder kronor. Regeringens mål är att göra den offentliga delen av
samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Jag är glad att
regeringen nu fattat beslut om att gå vidare med förslag som bland annat
syftar till att stoppa skattepengar som går till offentliga kontrakt från att
kunna orsaka social dumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Propositionen innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-,
arbetsrättslig- och social hänsyn. Vidare medger propositionen större
flexibilitet och sätter innovation i fokus. Propositionen innehåller också
bestämmelser om undantag för intern upphandling mellan myndigheter,
bestämmelser om reserverad upphandling, samt förändringar i syfte att
främja små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar.

– Vi ser tyvärr social dumpning i vissa branscher där den offentliga sektorn
är en dominerande aktör. Vi måste ställa krav på schysta villkor för de som
jobbar i offentligt finansierade verksamheter. Vi ska säkerställa att det blir
schyst konkurrens för företagen och att det inte ska gå att konkurrera med
låga löner. Vi ska inte premiera de företag som ger dåliga villkor till sina
anställda. I Sverige ska svenska villkor gälla, säger civilminister Ardalan
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Shekarabi.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsbidragen till kommuner och
landsting ökade 2015
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen om
utvecklingen inom den kommunala sektorn till
riksdagen. I skrivelsen ges en översiktlig redovisning av
utvecklingen av ekonomin i kommunerna och
landstingen de senaste åren samt utvecklingen av de
statliga bidragen till kommunsektorn.
Kommunsektorn hade sammantaget överskott i finanserna 2015. Både
tillgångar och skulder i kommunsektorn fortsatte att öka, vilket beror på att
investeringstakten är fortsatt hög till följd av urbaniseringen och att en stor
del av kommunernas fastighetsinnehav är i behov av renovering eller
nybyggnation.

Statsbidragen till kommuner och landsting uppgick till 162 miljarder kronor
2015 och motsvarade ca 17 procent av kommunernas och landstingens
intäkter. De generella statsbidragen ökade med 8 miljarder jämfört med året
innan och uppgick till 98 miljarder kronor. Ökningen beror främst på
statsbidragstillskottet som betalades ut i december 2015 med anledning av
flyktingmottagandet. De riktade statsbidragen uppgick till 64 miljarder
kronor, vilket var en ökning med 4 miljarder kronor jämfört med 2014.
Ökningen beror främst på ökade utbetalningar av bidrag till kommunerna för
asyl- och flyktingmottagande samt satsningar inom skolväsendet.

De riktade statsbidragen till hälso- och sjukvården uppgick till 29 miljarder
kronor. De riktade statsbidragen till socialtjänsten till drygt 1,4 miljarder
kronor och till skolväsendet drygt 8 miljarder kronor.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Laura Hartman leder regeringens
tillitsdelegation
Publicerad 21 juni 2016 Uppdaterad 21 juni 2016

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga
Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en
tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas
kunskap. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska
tillåtas vara proffs. Med detta skapas större nytta och
kvalitet för medborgarna. Som ett led i denna process
inrättas en delegation som ska arbeta för ökad tillit i
styrningen av den offentliga sektorn och
välfärdstjänsterna. Ordförande för delegationen blir
Laura Hartman.
- Laura Hartman är en person som kännetecknas av hög integritet och skarp
analysförmåga. Hon har en förmåga att driva komplexa processer och se
bortom utmaningarna. Ska vi nå målet om en offentlig sektor där
medarbetarnas kunskap tas tillvara behövs en person som brinner för
samverkan mellan forskning och verksamhetsutveckling. För mig är det
självklart att Laura Hartman ska leda detta arbete, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

- Jag känner mig stolt över förtroendet och är mycket entuasiastisk att sätta
igång detta viktiga arbete. Att utveckla välfärdssektorn utifrån forskning och
tillsammans med medarbetarna är något som jag verkligen brinner för. Det
känns angeläget att ta ett helhetsgrepp över hela styrningen och se hur vi
ännu bättre kan tillvarata all kompetens och erfarenhet som finns hos
medarbetarna, säger tillitsdelagationens ordförande Laura Hartman

Delegationens uppdrag blir bland annat att:

https://www.regeringen.se/


genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling som
omfattar hela styrkedjan, från den statliga nivån till genomförandet i
kommuner och landsting. Projekten ska följas av ett antal forskare.
med berörda myndigheter, kommuner och landsting analysera den
statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens
verksamhetsutveckling och föreslå hur tillsynen över kommunal
verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling.
analysera på vilket sätt olika ersättningsmodeller har styrande effekt på
kvalitetsutveckling och effektivitet samt lämna förslag på hur
ersättningsmodeller kan utformas.

Laura Hartman har förordnats till ordförande i delegationen. Övriga
ledamöter är Emil Broberg, tredje vice ordförande i SKL och Gunilla Hult
Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller ska redovisas senast
den 16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrapport den 16
juni 2018.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Toulouse 17 juni
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

Fredagen den 17 juni besöker civilminister Ardalan Shekarabi Toulouse.
Under besöket kommer Ardalan Shekarabi träffa region- och
kommunföreträdare i syfte att utbyta erfarenheter om kommun- och
regionindelningsfrågor. Mötena är en fortsättning på den dialog som inleddes
under civilministerns besök i Paris hösten 2015.

Vid besöket i Toulouse kommer civilministern även representera regeringen
vid fotbollsmatchen mellan Italien och Sverige i fotbolls-EM.

I samband med matchen mellan Sverige och Italien träffar civilministern
Frankrikes sportminister Thierry Braillard. De kommer bland annat att
diskutera finansieringsmodeller med anledningen av den kommande svenska
spelreformen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Delar av eHälsomyndigheten
omlokaliseras till Kalmar
Publicerad 14 juni 2016 Uppdaterad 14 juni 2016

Regeringen kommer inom kort fatta beslut om att
huvuddelen av eHälsomyndighetens verksamhet ska
omlokaliseras till Kalmar. Det meddelade statsminister
Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi vid
en pressträff i Kalmar i dag.
- Det här är ett led i arbetet för att öka den statliga närvaron i hela landet och
se till att staten tar sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Människor,
orter och hela bygder ska inte överges av staten, säger statsminister Stefan
Löfven.

Omlokaliseringen av eHälsomyndigheten berör myndighetens säte och
huvuddelen av verksamheten. De uppgifter som omfattas av beslutet är de
register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha
tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.
eHälsomyndigheten har i dag runt 140 anställda. Uppskattningsvis kan drygt
100 befattningar komma att omfattas av beslutet.

Ambitionen är att arbetet ska vara genomfört inom två år.

- Vi bedömer att Kalmar har goda förutsättningar att bedriva en it-tung
verksamhet inom eHälsoområdet. Här finns en samlad kompetens på
området och vi ser möjligheter till samverkan med både universitet och andra
aktörer, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kalmar län ligger relativt lågt sett till både antal statligt anställda och antal
statliga huvudkontor. Det är viktigt att lokaliseringen sker på ett sådant sätt
att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort
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och lång sikt. Driften av myndighetens samhällsviktiga register ska fungera
som vanligt även under genomförandet av uppdraget.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Pressträff med statsminister
Stefan Löfven och civilminister
Ardalan Shekarabi i Kalmar
Publicerad 13 juni 2016 Uppdaterad 13 juni 2016

Tisdag den 14 juni 2016 besöker statsminister Stefan
Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi Kalmar. På
programmet står besök på Linnéuniversitet där de tar
del av eHälsoinstitutets verksamhet och presenterar en
nyhet.

Program på Linnéuniversitetet:

Kl 13.00 Rundvandring

Plats: Apoteket AB, plan 4, lokal Måsen, Bredbandet 1, Kalmar

Kl 14.00 Pressträff med statsministern och civilministern

Plats: Lokal Flundran

 

Ta med presslegitimation.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tydligare tillståndsgivning i
lotterilagen
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

För att förstärka konsumenternas skydd i samband med lotterier har
regeringen beslutat en lagrådsremiss. Lagrådsremissen innehåller även
förslag för att tydliggöra förutsättningarna för regeringens tillståndsgivning
enligt 45 § lotterilagen.

- Lotterier kan skapa problem för både enskilda och det allmänna. Därför är
det viktigt att lotterianordnare tar sociala och hälsomässiga skyddshänsyn.
Särskilt viktigt är det att skydda barn och ungdomar, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Därför föreslås en 18-årsgräns för att delta i spel och det ska inte vara tillåtet
att rikta marknadsföring till barn och ungdomar. Genom nya regler om
marknadsföring blir det även tydligt att marknadsföring av lotterier ska
kännetecknas av måttfullhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny lagstiftning för
gränsöverskridande e-legitimation
och betrodda tjänster
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

I dag, den 2 juni, har regeringen fattat beslut om
utfärdande av en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk
identifiering (prop. 2015/16:72). EU-förordningen
skapar viktiga förutsättningar för gränsöverskridande
användning av säkra e-legitimationer och betrodda
tjänster inom EU och ger bl.a. möjligheter för svenska
myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina
e-tjänster.
– Genom eIDAS-förordningen och den kompletterande nationella
lagstiftningen underlättar vi för privatpersoner och företag i kontakten med
myndigheter i andra EU-länder, och tar ett stort steg i riktning mot en digital
inre marknad, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

EU-förordningen (den s.k. eIDAS-förordningen) skapar centrala
förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer,
och möjliggör i förlängningen för exempelvis svenskar boende i utlandet att
använda sin europeiska e-legitimation även för kontakt med svenska
myndigheter. Då kan till exempel en dansk eller spansk e-legitimation
användas för att inkomstdeklarera elektroniskt hos Skatteverket. På
motsvarande sätt kommer en svensk e-legitimation kunna användas i
europeiska e-tjänster, för att exempelvis hantera pensionsutbetalningar eller
universitetsansökningar.
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Dessutom skapas ett ramverk för betrodda tjänster som gör det lättare att
anskaffa kvalitetssäkrade tjänster för t.ex. elektroniska underskrifter och
tidsstämplar på den europeiska marknaden.

Lagen med kompletterande bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2016,
vilket sammanfaller med datumet för eIDAS-förordningens tillämpning.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen lanserar fem offensiva
samverkansprogram
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

I dag, onsdag den 1 juni, lanserade statsminister Stefan
Löfven regeringens gemensamma kraftsamling för
bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står
inför. Tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin
och närings- och innovationsminister Mikael Damberg
samt statsråden Sven-Erik Bucht, Karolina Skog,
Helene Hellmark Knutsson, Gabriel Wikström och Anna
Johansson, presenterade statsministern fem strategiska
samverkansprogram.
Inför media och framstående företrädare för näringsliv, myndigheter och
forskningsvärlden presenterades i dag fem strategiska samverkansprogram av
statsministern, tillsammans med involverade statsråd för enskilt program.
Programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer,
näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att
samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och
konkurrenskraft. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har
koordinationsansvar för programmen.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva,
kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya
arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och
upprätthållas.

De fem samverkansprogrammen är:
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Nästa generations resor och transporter

Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan
Sverige minska sin klimatpåverkan och öka exporten. Ansvariga
ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna
Johansson, infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, samordnings- och
energiminister och Karolina Skog, miljöminister.

Smarta städer

Genom innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering
förbereder vi den framtida urbana miljö som kommer vara hem för en
stor del av Sveriges framtida invånare. Ansvariga ministrar är: Mikael
Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och
digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister och Ibrahim Baylan,
samordnings- och energiminister.

Cirkulär biobaserad ekonomi

Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för
att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan
användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär
att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter
och material. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Karolina
Skog, miljöminister.

Life Science

Genom nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny medicinsk och
digital teknik kan en framtid med en åldrande befolkning, nya hot i form
av smittspridning och pandemier samt antibiotikaresistens bemötas.
Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning, och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds-
och idrottsminister.

Uppkopplad industri och nya material

Genom nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv



tillverkning står vi redo inför den fjärde industriella revolutionen.
Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning och Karolina Skog, miljöminister.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Shekarabi leder
internationellt rundabordsamtal
kring Agenda 2030
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

Under fredagen deltar civilminister Ardalan Shekarabi i
FN:s högnivåkonferens för världens fattigaste länder,
de så kallade MUL-länderna. Syftet är att lyfta fram
Sveriges nationella arbete med Agenda 2030 och
samtidigt lyssna in de erfarenheter som gruppen MUL-
länder har inom området.
- Sverige har höga ambitioner inom arbetet med Agenda 2030. Med höga
ambitioner kommer också ansvaret att lyssna in de erfarenheter som finns i
länder som har tagit stora utvecklingssteg, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

I implementeringen av Agenda 2030 är kommunerna, civilsamhället och
näringslivet en viktig plattform.

- Jag vet att det finns ett stort intresse för hur Sverige arbetar på den lokala
nivån. Ska arbetet med Agenda 2030 lyckas så måste arbetet växa från
lokala nivån. Lika viktigt är hur vi avser att arbeta med det civila samhället
och näringslivet. Här ska vi inspirera andra, lyssna in de andra länderna, och
visa upp Sveriges goda varumärke, avslutar Shekarabi.

Bakgrund
Civilminister Ardalan Shekarabi talar och håller rundabordssamtal under
högnivåkonferensen för MUL-länderna i Antalya, Turkiet.
Högnivåkonferenser för de fattigaste länderna, de så kallade MUL-länderna,
har ägt rum vart tionde år sedan 1981. Konferensen samlar deltagare från

https://www.regeringen.se/


regeringar och parlament m.fl..

2011 års möte resulterade i ett handlingsprogram för den kommande
tioårsperioden. Handlingsprogrammet syftar till att stärka MUL-ländernas
ekonomiska-, sociala-, och miljömässigt hållbara utveckling. I förlängningen
är målet att samtliga MUL-länder blir medelinkomstländer.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fyra län får klartecken för
regionbildning och tar över
regionalt utvecklingsansvar
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Under dagens regeringssammanträde fattades beslut
om proposition där det föreslås att lagen om regionalt
utvecklingsansvar ändras så att den även omfattar
Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens läns landsting.
- De lokala och regional beslutsfattarna i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens läns landsting får nu ett nytt ansvar och nya
utvecklingsmöjligheter. Nu flyttar vi makten närmare medborgarna när det
gäller den regionala utvecklingen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- För mig är det viktigt att vårt land håller ihop. Regional tillväxt bygger på
regonal utveckling. Utanför storstäderna finns det en förväntan på att staten
ser den växtkraft som finns. Det här är ett beslut som skapar förutsättningar
för ökad växtkraft i de fyra berörda länen, avslutar civilministern.

Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas
regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen
landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Regeringen har hört Lagrådet och Lagrådet har lämnat förslaget utan
erinran.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Regeringsombildning 25 maj 2016
Publicerad 25 maj 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Nytillträdande statsråd

Miljöminister (Miljö- och energidepartementet): Karolina Skog (MP)

Bostads- och digitaliseringsminister (Näringsdepartementet): Peter Eriksson
(MP)

EU- och handelsminister (Utrikesdepartementet): Ann Linde (S)

Förändringar per departement

Statsrådsberedningen

- Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan får ansvar för
samordnings- och energifrågor.

- Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina
Persson entledigas.

- Regeringen inrättar en framtidskommitté under Statsrådsberedningen.

Arbetsmarknadsdepartementet

- Statsrådet Ylva Johanssons titel ändras till arbetsmarknads- och
etableringsminister.

Finansdepartementet
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- Civilminister Ardalan Shekarabi får ansvar för e-förvaltning.

Justitiedepartementet

- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får ansvar för
vapenexportkontrollfrågor.

Miljö- och energidepartementet

- Miljöminister Karolina Skog tillträder med ansvar för miljöfrågor samt
stadsmiljöavtalen, tillika departementschef.

- Klimat- och miljöminister Åsa Romson entledigas.

Näringsdepartementet

- Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tillträder med ansvar för
bostads- och digitaliseringsfrågor.

Utrikesdepartementet

- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
får ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimatfrågor samt är
vice statsminister, dock inte ställföreträdande statsminister.

- EU- och handelsminister Ann Linde tillträder med ansvar för EU- och
handelsfrågor.

- Utrikesminister Margot Wallström får ansvar för Nordenfrågor.

Presskontakter för statsministern och nytillträdande
statsråd

Statsminister Stefan Löfven

Anne Ekberg, pressekreterare tel. 072-542 69 40
Erik Nises, pressekreterare tel. 072-542 03 74

EU- och handelsminister Ann Linde



Darina Agha, pressekreterare tel. 072-708 16 27

Miljöminister Karolina Skog

Jesper Liveröd, pressekreterare tel. 073-052 92 32

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Agneta Boström, pressekreterare tel. 070-260 24 84 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Klargörande med anledning av
kommande
kommunstrukturutredning
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Det har i dag förekommit felaktiga uppgifter i media vad
gäller regeringens ambition om en kommande
kommunstrukturutredning. Det hävdas att civilminister
Ardalan Shekarabi vill ha färre kommuner.
Civilminister Ardalan Shekarabi har konsekvent sedan han första gången
annonserade sina tankar om en framtida kommunstrukturutredning varit
tydlig med att detta inte behöver betyda sammanslagningar av kommuner.
Tvärtom så finns det behov av att se över andra lösningar som bättre svarar
mot de utmaningar som kommunerna står inför.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Krav på
kollektivavtalsvillkor vid
upphandlingar
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Med anledning av att regeringen idag går fram med ett
skarpt förslag om hur upphandlade myndigheter och
enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i
offentliga upphandlingar håller civilminister Ardalan
Shekarabi pressträff.
Under pressträffen presenterar civilministern innehållet i lagrådsremissen
som syftar till att få stopp på lönedumpningen på svensk arbetsmarknad när
det offentliga upphandlar.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Tid: Torsdag den 19 maj klockan 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Ta med presslegitimation.

Inpassering sker via kopparporten.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Civilministern till
Norrköping och Linköping på
måndag
Publicerad 13 maj 2016 Uppdaterad 13 maj 2016

Måndagen den 16 maj, deltar civilminister Ardalan
Shekarabi i seminariet “Kommunernas utmaningar och
näringslivets roll i dess lösningar” i Norrköping. Han
kommer samma dag också delta i ett seminarium om
ökad insyn i offentligt finansierad vård och omsorg i
Linköping.

Seminarium i Norrköping:

Seminariet "Kommunernas utmaningar och näringslivets roll i dess lösningar"
är det andra seminariet i seminarieserien om kommunernas utmaningar som
Ardalan Shekarabi inledde under 2015. Seminariet anordnas gemensamt av
Finansdepartementet och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid
Linköpings universitet. En av kommunernas utmaningar är att bidra till att
skapa hög sysselsättning och låg arbetslöshet vilket också stärker en lokal,
social och ekonomiskt hållbar utveckling. Men hur tar man sig dit? Det
diskuterar en panel med representanter från näringslivet och kommunerna
liksom flera forskare.

Seminariet kommer att kunna ses i efterhand på regeringens hemsida. Där
kan man också läsa mer om seminarieserien om kommunernas utmaningar.

Tid: Måndag 16 maj klockan 14-16.
Plats: Folksamsalen, Arbetets museum (Laxholmen, Norrköping)
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Seminarium i Linköping:

Linköpings kommun och Öppen Etisk plattform inbjuder till ett seminarium
om ökad insyn i offentligt finansierad vård och omsorg. Ardalan Shekarabi
håller ett anförande på temat Ordning och reda i väldfärden.

På seminariet kommer man bland annat att diskutera:
Hur viktigt är det att allmänheten får tillgång till jämförbar och enhetlig
information om hur verksamhet bedrivs som finansieras av skattemedel?

Tid: Måndag 16 maj klockan 16.30-18.30
Plats: Äldre och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16 i Linköping.
Lokal: Diamanten

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen inför nya regler för
avgångsförmåner till
myndighetschefer fr.o.m. den 1
januari 2017
Publicerad 12 maj 2016 Uppdaterad 12 maj 2016

Syftet med avgångsförmånerna är att skapa ekonomisk
trygghet i den omställningssituation som kan uppstå
efter att en anställning har avslutats i olika skeden av
karriären.
En ny förordning (2016:000) om tjänstepension, inkomstgaranti och
avgångsvederlag till myndighetschefer, förkortad chefsförmånsförordningen
innebär bl.a.

Skärpta villkor för att få en inkomstgaranti. Tidigaste ålder för att få en
garanti blir 61 år mot tidigare 55 år. Det betyder att en inkomstgaranti
betalas ut som längst under 4 år mot tidigare 10 år.
Det införs en jämkningsmöjlighet för att minska riskerna för missbruk av
inkomstgaranti när en förmånstagare arbetar åt någon annan utan att
uppbära ersättning för detta eller på annat sätt reducerar andra
inkomster under garantitiden.
Samtliga myndighetschefer omfattas av den nya ordningen. Tidigare har
bl.a. rektorer vid statliga universitet och högskolor varit undantagna från
de generella regelverk som gällt för högre befattningshavare i staten.

Den nya chefsförmånsförordningen är ett led i arbetet med modernare
avgångsförmåner för höga befattningshavare i staten. Arbete i departementet
pågår med att se över motsvarande förmåner för statsråden. Samtidigt har
utredningen 2015:10 om vissa villkor för statsråd och statssekreterare i
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uppgift att se över avgångsvillkor för statssekreterare.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer
m.fl.
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl.
Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer,
landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.
Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt
länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer. De
nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2015 och innebär en
slutjustering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar tiden
1 oktober 2013 - 30 september 2016.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till cirka 2,37 procent.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommundialog om
gränskommunernas utmaningar
Publicerad 27 april 2016 Uppdaterad 27 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, menar civilminister Ardalan Shekarabi som idag
håller en kommundialog på temat.
Ardalan Shekarabi har hittills hållit kommundialoger i 16 av landets 21 län.
Det är tydligt att de utmaningar som landets kommuner står inför varierar
stort och påverkas av många olika aspekter men det finns också många
gemensamma nämnare.

Under dagens möte i Stockholm kommer diskussionerna att fokusera på vad
det finns för utmaningar för de kommuner som gränsar till våra grannländer.
Dialogen kommer även att inriktas på utvecklingspotentialen och de
möjligheter som är specifika för gränskommunerna.

Initiativet till denna kommundialog grundar sig i ett behov av att förstärka
diskussionen om gränsfrågorna mellan den statliga och kommunala nivån. En
stor del av diskussionen sker idag på statlig nivå och mellan de nordiska
länderna i Nordiska Ministerrådet.

- För mig är det här ett viktigt möte. Kommunerna har många gånger en
annan syn på gränsfrågorna, som bör ges mer utrymme i diskussionen. Även
statsministern har talat om vikten av ett tätt samarbete mellan berörda parter
för att främja tillväxt och sysselsättning i gränskommunerna. Därför är det
viktigt att vi nu får igång en dialog i de här frågorna, säger civilminister
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Ardalan Shekarabi.

Närvarande kommuner under dagens dialog:
Eda, Haparanda, Helsingborg, Malmö, Storuman, Strömstad, Strömsund,
Tanum, Torsby, Åre och Övertorneå



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fyra landsting får idag klartecken
att bilda region
Publicerad 14 april 2016 Uppdaterad 14 april 2016

Vid dagens regeringssammanträde fattade regeringen
beslut om att fyra landsting, Västmanlands,
Västernorrlands, Norrbottens och Uppsalas nu får ta
över det s.k. regionala utvecklingsansvaret och bilda
regioner.
- Det här är ett viktigt steg mot ett regionaliserat Sverige med decentraliserat
ansvar för utvecklingsfrågorna. Denna förändring underlättar den
regionreform som vi arbetar med. Om vårt land ska hålla ihop så måste
staten våga visa att man har tillit till den lokala och regionala nivån, säger
civilminister Ardalan Shekarabi

Bakgrund
Lagrådsremissen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län handlar om
att landstingen i Norrbottens, Västernorrlands och Västmanlands län tar över
från länsstyrelsen arbetet med regional tillväxt och länsplaner för regional
transportinfrastruktur. Remissen innehåller också förslag på att landstinget i
Uppsala län får samma uppgifter och ansvar.

Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas
regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen
landstingsfullmäktige fortfarande användas.

Ändringen i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

För mer information vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström på
072-5560640
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern håller kommundialog
i Jämtland
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Onsdagen den 20 april besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Länsstyrelsen i Jämtland för att hålla
dialogmöte med länets kommuner. Under dagen träffar
civilministern även företrädare för näringsliv och
akademin samt Länsstyrelsens personal.
Besöket i Jämtland är ett led i regeringens arbete att i nära dialog med
landets kommuner hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.

Programpunkter under dagen:

09.45–11.45 – Kommundialog
13.45–14.15 – Träff med Länsstyrelsens personal
14.45–15.45 – Myndighetsdialog
15.45–16.15 – Samtal mellan ministern och landshövdingen

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till de olika
programpunkterna. För mer information, kontakta pressekreterare Peter
Skeppström.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Nästa
industrisamtal har temat hållbarhet
Publicerad 08 april 2016 Uppdaterad 08 april 2016

Måndag den 11 april hålls nästa industrisamtal som
kommer att fokusera på svensk industri- och
industrinära tjänstesektors möjligheter till stärkt
konkurrenskraft genom hållbar produktion. Vid
industrisamtalet medverkar förutom närings- och
innovationsminister Mikael Damberg även klimat- och
miljöminister Åsa Romson samt civilminister Ardalan
Shekarabi.
Tid: 11 april kl. 12.30 kommer Åsa Romson och Mikael Damberg finnas
tillgängliga för media

Plats: Scania, Vagnmakargatan 1, Södertälje
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndigheter bidrar med underlag
för Sveriges genomförande av
Agenda 2030
Publicerad 08 april 2016 Uppdaterad 08 april 2016

Den 7 april fattade regeringen beslut om ett uppdrag
som innebär att flera statliga myndigheter ska kartlägga
och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges
möjligheter att uppnå de globala målen för hållbar
utveckling.
- Uppdraget till myndigheterna är viktigt för Sveriges fortsatta arbete med
Agenda 2030. Vår ambition är att vara ledande i arbetet med de globala
målen och då är det viktigt att vi lyckas skapa engagemang och en
fungerande samverkan mellan alla de aktörer i samhället som berörs, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget, som omfattar ett åttiotal myndigheter, innebär bl.a. att varje
myndighet ska bedöma hur deras verksamhet bidrar till att Sverige når målen
och delmålen i Agenda 2030 och om det finns behov av ytterligare åtgärder
för att uppfylla målen.

Underlaget som myndigheterna redovisar kommer bidra till att utveckla
regeringens styrning inom de politikområden som berörs av Agenda 2030.
Underlaget kommer även att fungera som ett stöd till den delegation som har
fått i uppdrag att bl.a. ta fram förslag på en övergripande handlingsplan för
Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2016.

Uppdraget kommer finnas tillgängligt på regeringen.se inom kort.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Jönköpings län
Publicerad 07 april 2016 Uppdaterad 07 april 2016

Under fredagen den 8 april besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Jönköpings län. På agendan står
bland annat besök på Skatteverkets lokalkontor i
Vetlanda och Järnvägslärcentrum i Nässjö.
Några av hålltiderna för besöket:

Kl. 10.30 Besök Järnvägslärcentrum, Nässjö

Kl. 14.00 Besök Skatteverkets lokalkontor i Vetlanda.

Syftet med besöket i Nässjö är att närmare ta del av verksamheten eftersom
Nässjö är en kommun som har profilerat sig i järnvägssammanhang. Under
besöket på Skatteverket kommer civilministern att träffa medarbetarna och
närmare ta del av den lokala verksamheten. Civilministern kommer också
diskutera regeringens arbete för statlig närvaro i hela landet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag om att utreda
visselblåsarfunktioner
Publicerad 07 april 2016 Uppdaterad 07 april 2016

Regeringen gav under torsdagens sammanträde
uppdrag åt Statskontoret att kartlägga hur statliga
myndigheter under regeringen arbetar med
visselblåsarfunktioner för att upptäcka misstänkta fall av
korruption och myndigheters erfarenhet av det.
- Vi har i Sverige relativt små problem med korruption, men det innebär inte
att vi kan luta oss tillbaka. Vi strävar efter att skapa ännu bättre
förutsättningar för att bekämpa korruption. För oss är det nu viktigt att
Statskontoret närmare kartlägger hur myndigheterna arbetar med
visselblåsarfunktioner. Ett väl fungerande samhälle bygger på stark tillit och
därför är det här uppdraget viktigt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statskontorets har kunnat visa att det finns generella brister i myndigheternas
beredskap och medvetenhet om korruption. Visselblåsarfunktioner är ett sätt
att lyfta frågorna om hur myndigheter agerar för att förebygga korruption.

Statskontoret ska kartlägga hur myndigheter i dag arbetar med
visselblåsarfunktioner och vad erfarenheterna är.

Statskontoret ska också utreda om en gemensam visselblåsarfunktion för
flera myndigheter kan vara ändamålsenlig. Exempel på när en gemensam
funktion kan vara ändamålsenlig är om kostnaderna per anmälan kan sänkas
via samordning, eller om användningen ökar, t.ex. för att kännedomen ökar
eller att man inte vill använda den egna myndighetens funktion.

- Det är av vikt att enskilda och företag fortsätter att ha ett högt förtroende
för våra statliga myndigheter och där myndigheterna står för en kultur där
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respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls, avslutar
civilminister Ardalan Shekarabi.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern tog emot rapport om
myndigheters lokalisering
Publicerad 31 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi tog idag emot rapporten
”Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag”
av Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.
- Vi ska nu titta på Statskontorets analys av hur myndigheter resonerat vid
beslut om lokal och regional lokalisering. Om det finns brister kommer
regeringen att gå vidare med åtgärder. Det är viktigt att vi hittar en
balanspunkt mellan närvaro i landet och effektivitet i våra myndigheter,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statskontoret fick i maj 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag
som visar hur staten finns representerad i landet. I uppdraget ingick också att
undersöka hur myndigheter fattar beslut om lokalisering, hur man samverkar
med andra aktörer och hur den regionala och lokala arbetsmarknaden
påverkas av besluten. Statskontoret skulle också föreslå utgångspunkter som
kan vara vägledande för myndigheternas fortsatta arbete med lokalisering.
Bakgrunden till uppdraget är det övergripande ansvar som regeringen har för
att det ska finnas en balans mellan närvaro i landet och effektivitet i
myndigheterna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Statskontoret
överlämnar rapport om statliga
myndigheters beslut om
lokalisering
Publicerad 30 mars 2016 Uppdaterad 30 mars 2016

Torsdagen den 31 mars överlämnar Statskontoret sin
utredning om statliga myndigheters lokalisering.
Överlämnandet sker under en pressträff i Rosenbad
klockan 13:30.
Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattsson presenterar och överlämnar
rapporten till civilminister Ardalan Shekarabi.

Insläpp sker vid Rosenbad tidigast 13:00 och pressträffen äger rum i
Pressrummet. Pressträffen går också att följa via regeringen.se

Vänligen medtag presslegitimation.

Bakgrund 
Statskontoret fick i maj 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag
som visar hur staten finns representerad i landet. I uppdraget ingick också att
undersöka hur myndigheter fattar beslut om lokalisering, hur man samverkar
med andra aktörer och hur den regionala och lokala arbetsmarknaden
påverkas av besluten. Statskontoret skulle också föreslå utgångspunkter som
kan vara vägledande för myndigheternas fortsatta arbete med lokalisering.

Bakgrunden till uppdraget är det övergripande ansvar som regeringen har för
att det ska finnas en balans mellan närvaro i landet och effektivitet i
myndigheterna.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Regeringen tillsätter delegation för
Sveriges genomförande av
Agenda 2030
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

I dag presenterar civilminister Ardalan Shekarabi,
biståndsminister Isabella Lövin och ministern för
strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete,
Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av
regeringen att stödja och stimulera Sveriges
genomförande av FN:s globala mål för hållbar
utveckling - Agenda 2030. Delegationen ska bland
annat ta fram en övergripande handlingsplan för
Sveriges genomförande av agendan samt
uppmärksamma goda exempel på området.
- Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030. Agendan och de 17 målen ligger i stora delar i linje med de
mål som riksdagen fastställt inom olika politikområden. Inom flera områden
finns redan i dag initiativ, handlingsplaner och strategier som kan bidra till att
uppfylla agendans mål. Sverige har ett bra utgångsläge och vårt arbete med
agendan ska stärka en hållbar utveckling i Sverige, men också i resten av
världen. Delegationen kommer att ha en mycket viktig roll i det arbetet,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Delegationens syfte är att verka för och underlätta och stimulera arbetet med
genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår bland annat att göra en
kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller
agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för
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Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på
området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka
för att dessa ges uppmärksamhet.

- En styrka med de globala målen är att de gäller alla världens länder. Detta
är världens chans att utrota fattigdom, förtryck och ställa om till hållbara
samhällen. Biståndet spelar en viktig roll för att nå de allra mest utstatta men
alla politikområden ska bidra med beslut som undanröjer hinder och skapar
möjligheter för en hållbar utveckling. Delegationen är viktig för att driva på
detta arbete. Vi som regeringen har ett särskilt ansvar, men för att agendan
ska bli verklighet krävs ett brett folkligt engagemang, säger biståndsminister
Isabella Lövin.

Ordförande och ledamöterna i delegationen har tillsammans en bred
kompentens och erfarenhet. De har bl.a. arbetet med frågor som rör
mänskliga rättigheter, CSR, kultur, miljö, kommuner, myndigheter,
näringsliv, civilsamhälle, forskning och internationellt utvecklingsarbete.

Följande personer kommer att ingå i delegationen:

Parul Sharma (Ordförande)
Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the
Academy for Human Rights in Business.

Ida Texell
Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.

Mattias Klum
Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala
miljöfrågor.

Ingrid Petersson
GD på Formas.

Johan Hassel
VD Tankesmedjan Global Utmaning.

Johan Rockström
Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för
Stockholm Resilience Centre.

Johanna Sandahl
Ordförande i Naturskyddsföreningen.





Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
håller kommundialoger i Skåne
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Den 16 och 17 mars besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Skåne län för att hålla två kommundialoger
med länets samtliga kommuner. Dialogerna kommer att
behandla befintliga och framtida utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet. De
dialogmöten som civilministern nu anordnar med kommunpolitiker i Skåne
om kommunernas framtida utmaningar är ett led i detta arbete.

Program:

16 mars klockan 10.00 – 12.00 
Kommundialog med kommunerna i Skåne läns östra del (Kristianstad,
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, rum 114)

17 mars klockan 09.00 – 11.00 
Kommundialog med kommunerna i Skåne läns västra del (Malmö,
Stadshuset, August Palms plats 1, rum 7045)

Civilministern är tillgänglig för frågor från media i anslutning till
programpunkternas början och slut. I övrigt sker kommundialogerna mellan
civilministern och kommunerna i enrum.

I samband med dialogerna kommer civilministern att besöka
Innovationsarenan Skåne Nordost, Krinova Incubator & Science Park i
Kristianstad, samt ta del av Östra Göinges integrationsarbete. Civilministern

https://www.regeringen.se/


kommer även att besöka Danmark för att träffa Karen Ellemann,
inrikesminister med ansvar för kommuner och regioner, samt Sophie
Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Mötena
syftar till att diskutera danska erfarenheter från regionreformen, deras arbete
med effektivisering av offentlig sektor, såväl som den pågående utflyttningen
av danska myndigheter.

För mer information om dessa möten, kontakta Lisa Blom, politiskt
sakkunnig, 073-078 24 90.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan:
Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående
Sveriges framtida regionala
indelning
Publicerad 04 mars 2016 Uppdaterad 04 mars 2016

Under onsdagen den 9 mars presenteras ett första
underlag från Indelningskommittén. Underlaget är att
betrakta som ett diskussionsunderlag inför den fortsatta
dialogprocessen mellan kommittén och landets regioner
och landsting.
Pressträffen leds av Indelningskommitténs båda ledamöter; Barbro
Holmberg och Kent Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi närvarar
för att ta del av diskussionsunderlaget.

Datum och tid: 9 mars kl 15:30
Plats: Hotell Hilton, Slussen

För närmare information gällande Indelningskommitténs arbete vänligen
kontakta huvudsekreterare Johan Krabb.

För kontakt med civilminister Ardalan Shekarabi vänligen kontakta
pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Påminnelse: Pressinbjudan -
Civilminister Ardalan Shekarabi
presenterar regeringens
Tillitsreform
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Tisdagen den 16 februari, kl 14:00, bjuder civilminister
Ardalan Shekarabi in till en presentation av regeringens
sedan tidigare aviserade Tillitsreform.

Analysera statlig styrning

Mot bakgrund av regeringens aviserade ambitioner att utveckla den statliga
styrningen har Statskontoret nu i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa
delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal
verksamhet. Regeringen har även för avsikt att utvärdera
ersättningsmodellernas styrande effekter på kommunal verksamhet.

Utveckla styrning och uppföljning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 aviserat att man avser initiera
ett arbete med att stimulera metodutveckling och utveckla styrning och
uppföljning när det gäller styrning av offentlig förvaltning. Ambitionen är att
styrningen i större utsträckning ska kännetecknas av tillit och förtroende och
att medarbetares verksamhetsnära kunskap tas tillvara.

Tid: Tisdag 16 februari kl. 14.00

Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24
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Anmälan sker till pressekreterare Peter Skeppström via
peter.skeppstrom@regeringskansliet.se

För frågor vänligen ring 072-556 06 40

Medtag legitimation.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker New York och
Washington
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Den 9-11 februari besöker civilminister Ardalan
Shekarabi New York och Washington i USA. Under
resan träffar civilministern den amerikanska regeringen,
FN-organ, Världsbanken samt akademin.
Syftet med resan är att stärka Sveriges position i samband med FN-
upphandlingar samt föra policydiskussioner angående offentliga
upphandlingar med administrationen i Washington. Civilministern föreläser
avslutningsvis tillsammans med professor Christoffer Yukins på George
Washington universitetet under rubriken "Sustainable Public Procurement:
An International Perspective."

New York
Inledningsvis i New York träffar civilministern, tillsammans med svenska
företag, UN Procurement Division, UN Development Programme och UN
Global Compact. Detta är ett led i att stärka relationerna med FN-systemet
och samtidigt lyfta fram innovationskraften hos svenska företag.

Washington
Under vistelsen i Washington träffar civilministern Världsbanken och den
amerikanska administrationen med koppling till upphandlingsfrågor.
Avslutningsvis föreläser civilministern på ett seminarium på George
Washington universitetet (GWU) tillsammans med professor Christoffer
Yukins. Avsikten med seminariet är att göra en komparativ betraktelse av
offentlig upphandling.

För intervjuförfrågningar och mer detaljerad information om resan, kontakta
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pressekreterare Peter Skeppström

Resan kan följas via civilministerns konton på Facebook
(facebook.com/Shekarabi.Ardalan) och Twitter (@shekarabi).



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Gunnar Larsson ny
generaldirektör för
Kammarkollegiet
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Regeringen har idag utnämnt Gunnar Larsson till
generaldirektör och chef för Kammarkollegiet. Han
tillträder sin tjänst den 1 april 2016. Gunnar Larsson är
för närvarande generaldirektör för Konsumentverket.
Kammarkollegiet är en förvaltningsmyndighet med ett brett ansvarsområde
och har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst
avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och
administration.

- Jag är glad att Gunnar Larsson, som har tidigare erfarenhet som
generaldirektör, tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för
Kammarkollegiet. Gunnar är en lämplig generaldirektör för Kammarkollegiet
med sin gedigna erfarenhet från den offentliga förvaltningen, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Gunnar Larsson som är jurist har tidigare haft olika chefsbefattningar inom
domstolsvärlden samt på Kammarkollegiet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statens servicecenter ska föreslå
myndighetsfunktioner som kan
samordnas och omlokaliseras
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Regeringen har idag gett Statens servicecenter i
uppdrag att analysera och föreslå vilka funktioner inom
de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att
bedriva samordnat i staten och utanför
storstadsområdena.
Uppdraget omfattar främst myndighetsfunktioner där det finns möjligheter
till stordriftsfördelar, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar genom
samordning och koncentration. I uppdraget ingår att göra en
konsekvensanalys av förslaget som ska innehålla bl.a. möjliga besparingar,
påverkan på den statliga närvaron i och utanför storstadsområdena samt
effekterna för myndigheternas verksamheter och kompetensförsörjning.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen anser att vissa
myndighetsfunktioner bör utlokaliseras från storstadsområdena. För att
hantera frågan samlat och effektivt aviserades i budgetpropositionen för
2016 ett regeringsuppdrag till Statens servicecenter att föreslå vilka
myndighetsfunktioner inom de statliga myndigheterna som vore lämpliga att
utlokalisera. Regeringen angav också i budgetpropositionen för 2015 sin
avsikt att analysera om det finns behov av att koncentrera även andra
myndighetsgemensamma tjänster – utöver de som Statens servicecenter
erbjuder – där det finns tydliga skalfördelar och samordningsvinster.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2016 och slutredovisas senast
den 15 april 2017.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi till
Norge för konferens om idéburen
välfärd
Publicerad 27 januari 2016 Uppdaterad 27 januari 2016

Som ett led i regeringens ambition att öka andelen
idéburna aktörer inom välfärden deltar civilminister
Ardalan Shekarabi, under torsdagen den 28 januari, i en
Nordisk konferens om idéburen välfärd i Oslo.
Med deltagare från de övriga Nordiska länderna särskiljer sig Sverige med
sin relativt låga andel idéburna aktörer inom välfärden. Något civilministern
avser att problematisera och belysa under sitt tal i Oslo.

- Sverige har i jämförelse med andra länder en mycket låg andel idéburna
aktörer inom välfärden. Jämför vi med länderna USA och Tyskland så skiljer
det på ett betydande sätt. Regeringens ambition är tydlig och det är att
andelen idéburna aktörer ska öka inom välfärden, säger civilminister Ardalan
Skeharabi.

Plats och tid: 
Kl. 10.40-12.00, anförande samt paneldebatt, Kulturkirken Jakob, Oslo
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
håller kommundialog i Norrbotten
Publicerad 25 januari 2016 Uppdaterad 25 januari 2016

Tisdagen den 26 januari besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Luleå. Han kommer att hålla dialogmöte med
länets kommuner om framtida utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.
Civilministern håller därför ett möte om kommunernas framtida utmaningar
med kommunpolitiker från Norrbotten.

Program:
Kl. 13.00-15.00 Kommundialog
(Länsstyrelsen Norrbotten)

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till programpunktens
början och slut. I övrigt sker kommundialogen mellan civilministern och
kommunerna i enrum.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen,
Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Agenda 2030,
Sveriges arbete för att nå de
Globala målen
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Regeringen startar nu arbetet med Sveriges
genomförande av Agenda 2030. Det är den agenda
som generalförsamlingen i FN antog hösten 2015 för
långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig
utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning.
Måndagen den 18 januari samlar regeringen aktörer som är viktiga för att
Sverige ska kunna genomföra Agenda 2030. Under konferensen kommer
representanter för kommuner, landsting, länsstyrelser och andra statliga
myndigheter ges tillfälle att diskutera möjligheter och utmaningar med de
Globala målen med näringslivet och civilsamhället, se bifogat program.

Konferensen kommer att webbsändas på regeringen.se.

I samband med konferensen kommer Ardalan Shekarabi, Kristina Persson
och Isabella Lövin finnas tillgängliga för foto och intervjuer.

Anmälan sker till Peter Skeppström, se kontaktuppgifter nedan.

Ta med pressleg.

När: Måndagen 18 januari 2016
Tid: 9.00-15.00 (konferensen börjar 9.00 så kom i god tid)
Plats: Stockholm City Conference Centre Folkets hus, Barnhusgatan 12-14
(t-bana T-centralen)

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inger Ek ny generaldirektör för
Upphandlingsmyndigheten
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Regeringen har idag utnämnt Inger Ek till
generaldirektör och chef för Upphandlingsmyndigheten.
Hon kommer närmast från en tjänst som verkställande
direktör för Göteborgs Stads Upphandlings AB, och
tillträder sin tjänst den 15 april 2016.
Upphandlingsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet vars övergripande
mål är att stödja, förvalta och utveckla den offentliga upphandlingen.
Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig
upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

- Jag är glad att Inger Ek, som har operativ upphandlingserfarenhet, tackat ja
till uppdraget som generaldirektör och chef för Upphandlingsmyndigheten.
Inger har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling och har stor erfarenhet
av förändringsarbete vilket gör henne till en lämplig generaldirektör för
Upphandlingsmyndigheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Inger Ek har tidigare haft olika chefsbefattningar inom Mölndals stad. Hon
har även arbetat som juridisk kontroller inom Göteborgs stad.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Beslut om stöd till kommuner och
landsting
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett
stort antal asylsökande och minska trycket på den
kommunala ekonomin, har regeringen i en extra
ändringsbudget i november föreslagit ett tillfälligt stöd
om sammanlagt 9,8 miljarder kronor till kommunerna
och landstingen. Riksdagen har den 10 december
beslutat i enlighet med regeringens förslag.
Regeringen har idag beslutat om regleringsbrev för anslaget 1:5 Tillfälligt
stöd till kommuner och landsting. Av stödet fördelas 8,33 miljarder kronor
till kommunerna och 1,47 miljarder kronor till landstingen. Stödet betalas ut
under 2015, men avser även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Genom beslutet har regeringen fastställt storleken på stödet till enskilda
kommuner och landsting. Vid fördelningen av medel mellan kommunerna
har antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen
mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal beaktats. Vid
fördelning mellan landstingen har hänsyn tagits till antalet asylsökande och
nyanlända i respektive landsting.

Tabell: Beslutad fördelning av det extra tillfälliga stödet till kommuner och
landsting
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Minoo Akhtarzand ny
landshövding i Västmanland
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Regeringen har i dag utsett Minoo Akhtarzand till ny
landshövding i Västmanlands län från och med den 1
februari 2016 till och med den 30 november 2021.
– Jag är glad att vi får en landshövding i Västmanland med så gedigen
erfarenhet av ledarskap inom både näringslivet och den offentliga sektorn.
Minoo Akhtarzand har som landshövding i Jönköpings län, generaldirektör
för Banverket, länsarbetsdirektör och i flera chefsbefattningar inom
energisektorn visat prov på gott ledarskap och stark utvecklingsförmåga av
den verksamhet hon ansvarat för, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Minoo Akhtarzand är idag landshövding i Jönköpings län. Hon var 2008-
2010 generaldirektör för Banverket och hade dessförinnan haft ett antal
chefspositioner inom Vattenfall AB. Hon är utbildad civilingenjör i
elkraftteknik.

- Det är mycket stimulerande att få regeringens förtroendet att fortsätta med
en så ansvarsfull uppgift som uppdraget att vara landshövding och leda en
länsstyrelse är. Jag tror att jag med mina över 5 års erfarenhet av att vara
landshövding i Jönköpings län och tidigare erfarenheter från
infrastruktursektorn, energi och arbetsmarknad kan bidra till utvecklingen i
Västmanlands län. Västmanland, med en del tunga, viktiga företag ligger
strategisk i Mälardalen och utgör en länk emellan olika stora
arbetsmarknadsområden. Jag har genom åren varit mycket engagerad i olika
näringslivsfrågor både som VD och affärsansvarig och kommer därför att
kunna bidra till utvecklingen av näringslivets förutsättningar och skapa
arenor för dialog och samarbete mellan olika aktörer i länet, säger Minoo
Akhtarzand.
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Minoo Akhtarzand är f.n. styrelseordförande i Södertörns högskola, vice
ordförande i Exportkreditnämnden och styrelseledamot i Fortum OYi. Hon
har genom åren varit ordförande och styrelseledamot i ett 40-tal olika
bolagsstyrelser (energibolag, IT, stiftelser, Stockholms Handelskammare
m.fl.)

Beviljats entledigande

Den nuvarande landshövdingen i Västmanlands län, Håkan Wåhlstedt, slutar
sitt uppdrag som landshövding på egen begäran. Regeringen har idag beviljat
hans begäran om entledigande. Håkan Wåhlstedt har varit landshövding
sedan 30 januari 2015.

Håkan Wåhlstedt slutar sitt uppdrag den 31 december 2015.

Fr.o.m. den 1 januari är Håkan Wåhlstedt placerad som generaldirektör i
Regeringskansliet. Håkan Wåhlstedt kommer att tilldelas nya arbetsuppgifter
i form av ett utredningsuppdrag.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Urbanisering och åldrande
befolkning en stor utmaning för
många kommuner
Publicerad 09 december 2015 Uppdaterad 09 december 2015

Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora
påfrestningar på ekonomi och arbetskraftsförsörjning i
flera svenska kommuner. Att människor jobbar längre
upp i åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom
vissa grupper kommer vara en viktig del för att klara
dessa utmaningar. Det skriver Långtidsutredningen i en
underlagsbilaga som presenteras i dag.
Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsbilaga, Demografins
regionala utmaningar. I bilagan analyseras de demografiska utmaningarna
fram till 2040 ur ett regionalt och kommunalt perspektiv.

Rapporten pekar på att de tidigare regionala utvecklingsmönstren med en
stark storstadskoncentration och en svagare utveckling i landets perifera
delar fortsätter. Detta medför stora påfrestningar på kommunernas ekonomi
och verksamhet samt svårigheter att klara arbetskrafts- och
kompetensförsörjningen i både offentlig och privat verksamhet.

I rapporten identifieras flera centrala utmaningar och möjliga åtgärder:

Ökade ansträngningar för den kommunala ekonomin fram till 2040, men
med stora variationer mellan olika kommungrupper. Det blir extra
kännbart om de kommuner vars kostnader fortsätter att öka mer än vad
som följer enbart av demografins utveckling.
I ett längre tidsperspektiv kan det finnas behov av justeringar inom
utjämningssystemet för att stödja glesbefolkande kommuner som ligger
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långt ifrån storstadsregionerna.
Effektivisering inom kommunsektorn och ökad samverkan kan vara en
del av den långsiktiga lösningen, men behovet av kommunreformer kan
också komma att bli aktuellt.
Arbetskraftsförsörjningen kan bli en allvarlig utmaning för stora delar av
landet. Särskilt för regioner med långa avstånd till större städer.
Problemen förefaller bli särskilt stora inom vårdsektorn. Ökad
arbetskraftspendling och större regioner kan minska problemen i vissa,
men långt ifrån alla, regioner. Senare utträde från arbetsmarknaden och
ökad sysselsättning bland utrikes födda och kvinnor blir sannolikt en
viktig del för att klara arbetskrafts- och kompetensbehov.

För frågor om rapporten, kontakta Sverker Lindblad, tel. 08-405 23 52.

För ytterligare information om Långtidsutredningens arbete, kontakta
departementsråd Peter Frykblom, tel. 08-405 24 29, eller besök utredningens
hemsida.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Seminarium om
kommunernas utmaningar
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

Onsdagen den 9 december presenterar
Långtidsutredningen en ny underlagsrapport,
Demografins regionala utmaningar. I samband med
detta inleder civilminister Ardalan Shekarabi en serie
med seminarier om kommunernas utmaningar.
Under 2015 och 2016 kommer civilminister Ardalan Shekarabi att bjuda in
berörda aktörer och forskare till en serie med seminarier för att diskutera de
utmaningar som kommunerna i Sverige står inför. Seminarierna kommer
bland annat att utgöra underlag till den utredning om kommunernas
utmaningar som regeringen avser att tillsätta.

Onsdagen den 9 december presenterar Långtidsutredningen en ny
underlagsrapport, Demografins regionala utmaningar, och med utgångspunkt
i denna rapport hålls det första seminariet.

I den nya underlagsrapporten pekar författarna på flera ökande utmaningar
för kommunerna framöver. I 56 av landets kommuner beräknas befolkningen
år 2040 vara mindre än 8 000 invånare, vilket vid 1974 års kommunreform
ansågs vara en kritisk gräns för att bedriva effektiv kommunal verksamhet.
En majoritet av Sveriges kommuner beräknas samma år ha färre än 20 000
invånare, vilket ofta betraktas som en önskvärd minsta kommunstorlek.
Samtidigt blir befolkningens åldersstruktur alltmer obalanserad.
Förutsättningarna att klara kommunal service och välfärd med minskande
skattekraft och större andel äldre i befolkningen varierar stort över landet.

Tid och plats:
Onsdagen den 9 december, kl. 13:00–15:00
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Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan 5
Seminariet kommer att webbsändas.

Anmäl dig till seminariet här

Senaste anmälningsdag är måndag den 7 december. Observera att antalet
platser är begränsat.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
håller kommundialog i
Södermanland
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Onsdagen den 16 december besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Södermanland. Han kommer att
hålla dialogmöten med länets kommuner om framtida
utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.
Civilministern håller därför ett möte om kommunernas framtida utmaningar
med kommunpolitiker från Södermanland.

Program:

Kl. 10:00-11:30 Kommundialog
(Nyköping, Stadshuset, C-salen)

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till programpunktens
början och slut. I övrigt sker kommundialogen mellan civilministern och
kommunerna i enrum.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
håller kommundialog i
Västmanland
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Torsdagen den 10 december besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Västmanland. Han kommer att hålla
dialogmöten med länets kommuner om framtida
utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.
Civilministern håller därför ett möte om kommunernas framtida utmaningar
med kommunpolitiker från Västmanland.

Program:

Kl. 14.00-16.00 Kommundialog
(Kommunhuset, Västerås)

Civilministern är tillgänglig för medierna i anslutning till programpunktens
början och slut. I övrigt sker kommundialogen mellan civilministern och
kommunerna i enrum.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
håller kommundialog i
Östergötland
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Måndagen den 7 december besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Östergötland. Han kommer bl.a. att
träffa landshövding Elisabeth Nilsson och hålla
dialogmöten med länets kommuner om framtida
utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.
Civilministern håller därför ett möte om kommunernas framtida utmaningar
med kommunpolitiker från Östergötland.

Program:
Kl. 10.00-12.00 Kommundialog
(Sessionssalen, Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3 i Linköping,
civilministern är tillgänglig före och efter programpunkten)

Kl. 13.30-14.15 Möte med Länsstyrelsens personal
(Nyfiket, Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3 i Linköping, möjlighet
till deltagande under programpunkten)

Kl. 15.15-16.30 Studiebesök på Siemens i Finspång
(i samband med studiebesöket är civilministern tillgänglig för medierna kl
15:40)
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Shekarabi och Johansson
välkomnar Trafikverkets rapport
om sysselsättningskrav i offentliga
upphandlingar
Publicerad 16 november 2015 Uppdaterad 16 november 2015

Som första myndighet har Trafikverket fått regeringens
uppdrag att utreda hur sysselsättningskrav ska införas i
offentlig upphandlingar, och vilka konsekvenser det kan
få. I uppdraget till Trafikverket angavs att detta skulle
redovisas i en slutrapport till regeringen den 15
november.
Civilminister Ardalan Shekarabi ser positivt på Trafikverkets rapport.

-  Det här är en positiv nyhet för jobben och de som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden. Det här kommer att ge fler chansen att både vässa sin
kompetens samtidigt som fler kommer att komma ut i jobb. Senast i förra
veckan studerade jag hur man på ett lyckosamt sätt arbetat med sociala
klausuler i Storbritannien. Lärdomarna därifrån tar vi med oss i arbetet med
jobbupphandlingarna här på hemmaplan, säger Ardalan Shekarabi

- Trafikverkets förslag visar på att detta kan bli en väldigt god affär för
samhället. Det är en viktig del i regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet 2020, säger Anna Johansson.

Om rapporten
Förslaget bedöms ge mellan 200 och 1500 extra praktikplatser eller
anställningar per år och bedöms mycket grovt räknat kosta Trafikverket 200
mkr innan konkurrensutsättning.
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Trafikverkets förslag utgår från att krav på sysselsättning ska ställas i
upphandlingar som startas fr o m 1 januari 2016 utifrån de schabloner som
beskrivs i rapporten. Kravnivån i respektive kontrakt bestäms av
Trafikverket efter dialog mellan verkets projektledare och
Arbetsförmedlingen och leverantörsmarknaden.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Digitalisering och stordriftsfördelar
ska ge effektivare statsförvaltning
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

För att påskynda arbetet med att digitalisera och
effektivisera statens administration beslutade
regeringen idag om en förordning som ska reglera
statliga myndigheters användning av Statens
servicecenters lönerelaterade tjänster.
Genom förordningen blir det obligatoriskt för 107 myndigheter att vara
anslutna till tjänsterna senast den 1 januari 2017. Merparten av dessa
myndigheter är redan i dag anslutna. Förordningen ska i en andra etapp
2017-2021 utvidgas till att omfatta i stort sett alla övriga myndigheter.

- Statsförvaltingen måste kunna möta dagens och framtidens
samhällsutmaningar på ett effektivt sätt. Genom att statens
löneadministration utförs av Statens servicecenter frigörs resurser som kan
läggas på myndigheternas kärnverksamhet. Under 2016 öppnar Statens
servicecenter ett kontor i Göteborg för att tillhandahålla lönetjänster för
utbildningssektorn, något som är mycket positivt då det innebär att
högskolesektorn kan ta del av Statens servicecenters tjänster samtidigt som
myndighetsnärvaron i Göteborg ökar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förordningen bygger på förslagen i Finansdepartementets promemoria
Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster som
remissbehandlats och den anslutningsplan som Statens servicecenter i nära
dialog med berörda myndigheter utarbetat och redovisat till
Regeringskansliet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till
Välfärdsutredningen
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till
Välfärdsutredningen för att komma vidare med några av
Ägarprövningsutredningens förslag och beakta
riksdagens tillkännagivanden på området. Utredningen
ska bland annat utreda utökad tillståndsplikt på
socialtjänstens område samt definiera vilka insatser
inom hemtjänst som kan omfattas av tillståndsplikt.
Utredningen har inte längre i uppgift att återkomma med ett förslag om hur
regleringen ska ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha
vårdvalssystem i primärvården enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

- Vi har breddat utredningens uppdrag. När andra kommer med bra förslag
på hur vi kan öka fokus på kvaliteten, utöka tillståndsplikten och säkra att
lika villkor gäller för alla som bedriver välfärd, då är jag beredd att lyssna på
det. Jag tror att vi får en bättre slutprodukt om vi vänder på fler stenar. På så
sätt kan vi skapa verklig ordning och reda i välfärden, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Tillägg/förändringar:

1. Sol och LSS: Utreda behov av tillståndsplikt gällande t ex boendestöd och
avlösarservice. Implicit kan det innebära utökat uppdrag för IVO. Utredaren
ska därför analysera konsekvenserna av en utökning av IVO:s uppdrag.

2. Vad ska ingå i begreppet hemtjänst och innefattas av tillståndsplikt.

3. Utredaren ska vidareutveckla Ägarprövningsutredningens förslag om krav
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på ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet genom att
förtydliga dessa begrepp och föreslå de ändringar av
Ägarprövningsutredningens författningsförslag som utredaren anser är
nödvändiga.

a. Utredaren ska även bedöma om en motsvarande prövning i någon form
bör göras av anställda i offentlig verksamhet som befinner sig i ledande
ställning.

4. Enligt de ursprungliga direktiven ska utredaren föreslå bestämmelser som
reglerar hur ekonomisk information för välfärdstjänster ska redovisas på
enhetsnivå, samt överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan
redovisning även omfattar de särskilda utbildningsformerna och annan
pedagogisk verksamhet enligt 24 och 25 kap. skollagen. Utredaren ska även
föreslå hur en sådan ekonomisk information ska utformas så att den blir
öppen, enhetlig och lättillgänglig.

a. Detta uppdrag förändras nu på så sätt att utredaren ska analysera och
utvärdera för- och nackdelar med att redovisa ekonomisk information för
välfärdstjänster på enhetsnivå, och endast föreslå bestämmelser om sådan
redovisning om fördelarna bedöms väga över.

i. Om utredaren bedömer att redovisning på enhetsnivå är att rekommendera
ska utredaren även överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan
redovisning även omfattar verksamhet i offentlig regi, och i så fall presentera
förslag på hur motsvarande krav för verksamhet i offentlig regi ska utformas.
Utredaren ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för verksamhet i
offentlig regi.

5. Utredaren ska analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett
strategiskt sätt vid exempelvis upphandling av välfärdstjänster och
uppföljning av utförda välfärdstjänster.

6. I syfte att skapa bättre förutsättningar för tillsyn ska utredaren analysera
vilka möjligheter som finns att förbättra de register som IVO för över
verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt
efterlevnaden av anmälningsplikten för sådan verksamhet.

7. Som ett tillägg till uppdraget om tillstånds- och auktorisationssystem och
andra alternativ till upphandling får utredaren också i uppdrag att, inom
ramen för utredningens bedömning av hur valfrihetssystem enligt LOV bör
klassificeras rättsligt, utreda behovet av utökade möjligheter att utesluta



utförare i valfrihetssystemen. Utredaren ska även föreslå de ändringar i LOV
som i övrigt bedöms vara motiverade och möjliga med hänsyn till den
rättsliga klassificeringen. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som
utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.

8. Utredningens uppdrag att föreslå hur regleringen kan ändras så att
landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem enligt LOV i
primärvården tas bort.

Dir. 2015:108 Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inbjudan till seminariet Låga
trösklar för sidbytare – hot eller
möjlighet?
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

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 rörande inriktningen av den framtida
styrningen av offentlig förvaltning.
Den 2 november genomförs ett angränsande seminarium på temat: Behövs
formella regler för övergång mellan politiska uppdrag och näringslivet?

Några frågeställningar som kommer belysas är:

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 kan identifieras genom den avsaknad
av formella regler som råder på området idag?
Hur skulle rekryteringen av framtida generationers politiker kunna
påverkas av ett eventuellt införande av regler vid sidbyte?
Lämpar sig det här området för formella regler eller borde de politiska
partierna själva komma överens om ett förhållningssätt?

Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister

Johan Hirschfeldt, bl.a. f.d. hovrättspresident, JK samt ledamot av
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Grundlagsutredningen

Yvonne Larssen, avdelningsdirektör, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Norge

Carina Lundberg Markow, ansvarig för ägarstyrning vid Folksam

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet 

Seminariet äger rum på Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan 5,
måndagen den 2 november, kl. 14:00–16:00 och kommer att webbsändas.

Senaste anmälningsdag är torsdag den 29 oktober. Observera att antalet
platser är begränsat.

Anmäl dig här.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
leder en svensk
företagsdelegation till Jordanien
27-28 oktober
Publicerad 22 oktober 2015 Uppdaterad 22 oktober 2015

Den 27-28 oktober besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Jordanien tillsammans med en svensk
företagsdelegation. Syftet med besöket är att utveckla
den bilaterala handelsrelationen med Jordanien och att
utöka Sveriges kunskap om FN:s upphandlingar och
behov i regionen.
Den omfattande humanitära krisen i Syrien har inneburit att FN har ökat sin
närvaro i Jordanien under de senaste åren. Ingen officiell svensk
företagsdelegation har tidigare genomförts gentemot FN-organen i
Mellanöstern eller besökt flyktingläger.

- Svenska företag har kompetens inom flera områden där vi ser att
innovativa idéer och hållbara lösningar behövs för att möta de utmaningar
som FN står inför, både på kort och lång sikt. Det inkluderar områden inom
bland annat vatten, hälsa och energi. Hållbarhet och socialt ansvarstagande
är centrala komponenter för svensk handel och bidrar till att möta de nya
globala hållbarhetsmålen som FN har antagit, säger Ardalan Shekarabi.  

Civilminister Shekarabi kommer att besöka Azraq flyktingläger och träffa
representanter för FN-organ på plats för att diskutera FN:s behov i relation
till Syrienkrisen.  I samband med besöket arrangerar ambassaden och
Business Sweden nätverksträffar med FN, NGO:s samt med jordanska
företag. Statsråd Shekarabi kommer även att möta bland annat Jordaniens

https://www.regeringen.se/


premiärminister Abdullah Ensour och handels- och industriminister Maha Ali
i syfte att diskutera Sveriges bilaterala relationer med Jordanien.

Sveriges ökade fokus på FN-upphandlingar ingår i regeringens exportstrategi
som nyligen lanserats. Delegationen som Shekarabi leder består av 15
svenska stora och små till medelstora företag inom bland annat ICT, vatten,
hälsa och energi.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv med förlängd tid
för Välfärdsutredningens
deluppdrag
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden för delar av Välfärds‐
utredningens uppdrag. Välfärdsutredningen skulle ha redovisat sitt uppdrag i
de delar som rör lagen om valfrihetssystem, LOV, i ett delbetänkande den 1
november 2015.

Utredningen får nu presentera uppdraget i sin helhet i slutbetänkandet den 1
november 2016. Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu har i en begäran om
förlängd tid för delredovisningen framfört att uppdraget innehåller mycket
komplicerade juridiska frågeställningar som kräver ytterligare analysarbete.

Detta innebär att uppdraget om hur regleringen kan ändras så att landstingen
inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem enligt LOV i primärvården inte
kommer att redovisas 2015.

Dir. 2015:100 Tilläggsdirektiv till välfärdsutredningen
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Samarbetet mellan kommuner och
civilsamhället i fokus angående
mottagande av nyanlända
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Tisdagen den 13 oktober träffar civilminister Ardalan
Shekarabi representanter från kommuner och
civilsamhället för att diskutera hur man tar till vara på
det engagemang som finns för att hjälpa nyanlända. En
central frågeställning kommer att vara vad som skulle
kunna fungera bättre.
En viktig fråga under mötet kommer vara hur man kan utveckla samarbetet
mellan kommuner och civilsamhälle vid mottagandet av nyanlända. Bland
annat kommer man att prata om svårigheter i rekryteringen av gode män och
familjehem, vilka goda exempel som finns där samarbetet fungerar bra samt
hur kommuner och frivillighetsorgansationer kan arbeta för att komplettera
varandras uppdrag.

Tid och plats:
Kl. 13.30–15.30, Jakobsgatan 26 (Finansdepartementet)

Media är välkomna att delta under mötet. Ta med presslegitimation.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Frankrikes minister för
decentralisering och offentlig
förvaltning
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

På onsdag reser civilminister Ardalan Shekarabi till
Frankrike för att träffa landets minister för
decentralisering och offentlig förvaltning, Marylise
Lebranchu.
Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor som
handlar om lokal och regional förvaltning, förvaltningarnas roll för
investeringar och offentlig service samt de finansieringsmodeller kommuner
och andra lokala förvaltningar har att tillgå. Under mötet kommer man även
att prata om Frankrikes kommunreform som Marylise Lebranchu driver.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Var står vi i
regionfrågan?
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

Torsdagen den 1 oktober berättar Barbro Holmberg och
Kent Johansson om arbetet i den kommitté som ska
lämna förslag om en ny regional indelning i Sverige.
Kommittén som tillsattes i juli i år har i uppdrag att föreslå en ny regional
indelning som innebär ett väsentligt antal färre län och landsting. På torsdag
redogör Barbro Holmberg och Kent Johansson för vilka frågor som hittills
dykt upp, hur nuläget ser ut och hur man planerar att arbeta vidare med
frågan.  

Media är varmt välkomna att delta. Anmälan är obligatorisk och görs till
Peter Skeppström på peter.skeppstrom@regeringskansliet.se eller 072-556
06 40

Tid och plats:
Torsdagen den 1 oktober kl. 14.30
Jakobsgatan 24 (Finansdepartementet)

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt forum för
upphandlingspolitiska frågor
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

Fredagen den 25 september bjuder civilminister Ardalan Shekarabi in till två
möten inom ramen för upphandlingspolitiskt forum. Syftet med
upphandlingspolitiskt forum är att civilministern och upphandlingsområdets
intressenter träffas för att föra en dialog om aktuella ämnen.

Sammanträdena den 25 september kommer att handla om den nationella
upphandlingsstrategin som regeringen just nu arbetar med att ta fram. Den
nationella strategin syftar till att nå regeringens mål för politikområdet där
bland annat miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer är centrala
perspektiv.

En bred krets är inbjuden eftersom strategin kommer att beröra många olika
målgrupper såsom upphandlande myndigheter, leverantörer, näringslivets
organisationer och det civila samhället. För att ge utrymme för en god dialog
har forumet denna gång delats upp i två möten samma dag.

Förhoppningen är att den nationella strategin kommer att beaktas vid alla
offentliga inköp. En viktig utgångspunkt är därför att den tas fram
tillsammans med de intressenter som finns på upphandlingsområdet.
Upphandlingspolitiskt forum är ett led i det men regeringen har också inlett
ett samarbete med SKL. För att få ytterligare praktisk förankring kommer
regeringen att under hösten att bjuda in till hearings angående strategins olika
delar. En annan viktig aktör i arbetet med att ta fram strategin är det
innovationsråd som statsministern inrättade i våras.

Media är välkomna att delta!

Tid och plats:
Fredagen den 25 september, kl. 13:00-16:20
Finansdepartementet, Jakobsgatan 24

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare får i uppdrag att ta fram
ny spelreglering
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

En särskild utredare får i uppdrag att lämna förslag till
en ny spelreglering, som bygger på ett licenssystem.
Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av
ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar
för att få verka på marknaden. Alla som agerar på den svenska
spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer som inte har
tillstånd ska kunna stängas ute. Ett högt konsumentskydd förutsätter en
reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring.
Negativa konsekvenser av spelande ska begränsas.

Utredaren ska även beakta att finansieringen av statens verksamhet och
allmännyttiga ändamål bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt, samt
analysera vilken roll staten ska ha på en omreglerad spelmarknad.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Dir. 2015:95 Omreglering av spelmarknaden

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Ardalan Shekarabi
presenterar budgetpropositionen i
Sundsvall och Härnösand
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Måndagen den 21 september presenterar civilminister
Ardalan Shekarabi regeringens budgetproposition i
Sundsvall och Härnösand.
Under dagen kommer civilministern också att träffa kommunstyrelsens
ordförande i Sundsvall och kommunledningen Härnösand för att diskutera
hur budgeten påverkar regionen.

Program:
Presentation av budgeten tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i
Sundsvall, Peder Björk.
kl 11.00, Pallas konditori, Strandgatan 16, 852 34 Sundsvall            

Budgetkonferens i Härnösand
Presenterar budgetpropositionen
kl 15–16.00, Rådhuset i Härnösand, Storgatan 30

Media är varmt välkomna att delta!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljödepartementet

Björn Risinger ny generaldirektör
för Naturvårdsverket
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 17 september 2015

Regeringen har idag utnämnt Björn Risinger till
generaldirektör och chef för Naturvårdsverket. Han
kommer närmast från en tjänst som generaldirektör för
Havs- och vattenmyndigheten och tillträder sin tjänst
den 1 oktober.
Björn Risinger har bland annat varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt
länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ingemar Berglund tillförordnas som generaldirektör på Havs- och
vattenmyndigheten från 1 oktober.

För närmare information vänligen kontakta:
Helena Hellström Gefwert på 072 241 00 42 eller Karl-Johan Bondesson på
072-5295081.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stefan Lundgren får förlängd
anställning som generaldirektör för
SCB
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

Regeringen har beslutat att Stefan Lundgrens anställning som generaldirektör
och chef för Statistiska centralbyrån ska förlängas fr.o.m. den 17 december
2015 t.o.m. den 31 december 2018.

Stefan Lundgren har varit generaldirektör och chef för Statistiska
centralbyrån sedan den 17 december 2009. 

Hans nuvarande anställning löper ut den 16 december i år.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Länsstyrelsen i Örebro
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

Måndagen den 14 september besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Länsstyrelsen i Örebro.
Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som handlar
om regeringens förvaltningspolitik och vilken roll länsstyrelserna har. Under
dagen kommer man även prata om hur Örebro förbereder sig för att möta en
framtida regional indelning. Eftermiddagen avslutas med ett besök på
Tegelbruket, där civilministern får ta del av organisationens framgångsrika
arbete.

Besöket är civilministerns första besök sedan Maria Larsson tillträdde posten
som ny landshövding.

Några av civilministerns programpunkter under dagen:

Kl.13.30 Ankomst Länshuset

Kl.14.30 Civilministern om regeringens förvaltningspolitik och regionfrågan,
Länshuset

Kl.16:10 – 17:00 Tegelbruket, om verksamheten och TB- United
(verksamheten för ensamkommande flyktingbarn)       

Media är varmt välkommen att delta vid eller i anslutning till
programpunkterna.

För vidare information och för att ta del av programmet i sin helhet vänligen
kontakta civilministerns pressekreterare Peter Skeppström på 072-556 06 40

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Klockhusparken
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Den 11 september besöker civilminister Ardalan Shekarabi projektet
Klockhusparken i Beckomberga för att närmare studera den nya stadsdelen.
Under besöket träffar civilministern medlemmar från
Byggnadsarbetarförbundet samt representanter från Riksbyggen. 

Besöket varar mellan 13:30-15:00.

För mer information vänligen kontakta civilministerns pressekreterare Peter
Skeppström på 072-556 06 40

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Halmstad
Publicerad 07 september 2015 Uppdaterad 07 september 2015

Onsdagen den 9 september besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Halmstad.
Syftet är att besöka länsstyrelsen för att tala om länsstyrelsernas roll och
regeringens förvaltningspolitik. En central del av besöket i Halmstad handlar
även om att föra dialog med kommunerna i Halland om hur de ser på
situationen och utmaningarna idag. Avslutningsvis deltar civilministern i ett
seminarium på Högskolan i Halmstad om New Public Management.

Program:     

Kl.11.15 – 11.45 Civilministern talar om statens förvaltningspolitik och
länsstyrelsens roll (Länsstyrelsen Halmstad) 
Adress: Slottsgatan 2, Halmstad

Kl.13.30 – 15.00 Kommundialog och regionmöte 
Adress: Högskolan i Halmstad, Trade Center Halmstad, Konferensrummet
Hav, plan 22

Kl.15.15 – 16.30 Seminarium Högskolan i Halmstad 
Adress: Högskolan i Halmstad, Trade Center Halmstad,

Media är varmt välkommen att delta vid eller i anslutning till
programpunkterna. Vid kommundialogen finns ingen möjlighet till
deltagande, men civilministern finns tillgänglig före och efter
programpunkten.

För mer information vänligen kontakta civilministerns pressekreterare Peter
Skeppström på 072-556 06 40

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern inviger
Upphandlingsmyndigheten samt
tar emot utredningen Upphandling
och villkor enligt kollektivavtal
Publicerad 31 augusti 2015 Uppdaterad 31 augusti 2015

Tisdagen den 1 september, klockan 15.00, inviger
civilminister Ardalan Shekarabi
Upphandlingsmyndigheten. I samband med invigningen
lämnar även professor Niklas Bruun över utredningen
angående Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
- Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder
kronor årligen. Upphandlingsfrågorna har allt för länge fått leva undanskymt
men i och med den nya myndigheten lyfter vi fram vikten av att dessa frågor
hanteras rätt och att upphandlande myndigheter får det stöd som de
förtjänar. Vi ska göra kloka och bra affärer i det här landet och där är
Upphandlingsmyndigheten ett första steg för regeringen att bistå kring detta,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Invigningen äger rum på Torsgatan 11 i Konkurrensverkets lokaler på plan 1.
Media är varmt välkommen att delta vid invigningen och presentation av
utredningen.

Vid frågor vänligen kontakta civilministerns pressekreterare Peter
Skeppström på 072-556 06 40 eller Susanne Lång på
Upphandlingsmyndigheten via 08-586 21 721.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ann-Christin Nykvist utses till
vikarierande generaldirektör för
nya Upphandlingsmyndigheten
Publicerad 27 augusti 2015 Uppdaterad 27 augusti 2015

Regeringen har utsett Ann-Christin Nykvist till
vikarierande generaldirektör för den nya
Upphandlingsmyndigheten. Ann-Christin kommer
närmast från Statens tjänstepensionsverk, där hon varit
generaldirektör sedan 2007.
– Jag är mycket glad att Ann-Christin tackat ja till den vikarierande tjänsten,
hon har lång erfarenhet som myndighetschef och kunskap om de frågor som
Upphandlingsmyndigheten kommer arbeta med, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.  

Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet vars övergripande mål är att
stödja, förvalta och utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ska
verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta
för medborgarna och näringslivets utveckling. Ann-Christin Nykvist tillräder
tjänsten som vikarierande generaldirektör i samband med att verksamheten
startar den 1 september 2015.

Ann-Christin Nykvist har varit generaldirektör för Statens
tjänstepensionsverk sedan 2007. Mellan 2002-2006 var hon
jordbruksminister och dessförinnan generaldirektför för Konkurrensverket
mellan 1999-2002. Ann-Christin har även arbetat som statssekreterare i
Kulturdepartementet och Civildepartementet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Boden och Luleå
Publicerad 26 augusti 2015 Uppdaterad 26 augusti 2015

Torsdagen den 27 augusti besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Boden och Luleå.
Under förmiddagen besöker civilministern serveranläggningarna i Boden för
att närmare studera befintligt datacenter samt den kommande tredje etappen.
Civilministern kommer även att föra dialog med Node Pole om
kommunsamverkan.

På eftermiddagen gästar civilministern och talar på Landstingsrevisorernas
konferens i Luleå för att tala om regionfrågan. Han avslutar besöket i Luleå
hos Bnear IT för att närmare studera hur Skatteverket, Luleå Kommun och
Bnear IT kunnat erbjuda unga arbetslösa sitt första jobb.

Program:

Kl 11:20-12:00 Serveranläggningarna i Boden.
Gamla AF1, Gamla flygfältet

Kl 12:00-13:15 Besök och dialog med Node Pole
Rotorvägen 1a. Civilministern tillsammans med Inge Andersson om
verksamheten.

Kl 14:00-14:30 Landstingsrevisorenas konferens
Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17. Civilministern väntas tala om
regionfrågan.

Kl 15:00-16:00 Bnear IT.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Civilminister
Ardalan Shekarabi besöker Capio
S:t Görans Sjukhus
Publicerad 24 augusti 2015 Uppdaterad 24 augusti 2015

Under tisdagen den 25 augusti besöker civilminister
Ardalan Shekarabi Capio S:t Görans Sjukhus för att ta
del av verksamheten.
Media är varmt välkomna att närvara under besöket som sker mellan kl
09:00-10:00.

För att delta under besöket vänligen kontakta pressekreterare Peter
Skeppström på 072-5560640

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Civilminister
Ardalan Shekarabi värd för
kommunministermöte i Uppsala
Publicerad 11 augusti 2015 Uppdaterad 11 augusti 2015

Den 12-14 augusti arrangeras det årliga
kommunministermötet. I år är Sverige och civilminister
Ardalan Shekarabi värd för mötet. Huvudtemat är
minskad administration och byråkratisering liksom
regelförenkling.
Förutom den svenska civilministern, deltar också ministrar från Norge,
Finland och Island. Även representanter från Danmark, Grönland och Åland
och omkring 25 tjänstemän från de olika länderna kommer vara på plats.

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som handlar
om lokalt och regionalt självstyre. Utöver huvudtemat kommer man även
diskutera aktuella frågor från respektive land såsom till exempel
kommunernas ekonomi, erfarenheter från kommun- och regionreformer, ny
lagstiftning och påverkan från EU.

I samband med mötet arrangeras en presskonferens där de deltagande
ministrarna är tillgängliga för frågor.

Tid: Torsdagen den 13 augusti kl. 12.00

Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Anmäl er till pressekreterare Peter Skeppström. Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängt förordnande för
landshövdingen på Gotland
Publicerad 02 juli 2015 Uppdaterad 02 juli 2015

Regeringen har idag beslutat att Cecilia Schelin Seidegårds förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Gotlands län förlängs fr.o.m. den 1
januari 2016 t.o.m. den 31 december 2018.
Cecilia Schelin Seidegård har varit landshövding på Gotland sedan den 1
januari 2010.

Hennes nuvarande förordnande löper ut den 31 december i år.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu inleds arbetet med Sveriges
framtida regionala indelning
Publicerad 02 juli 2015 Uppdaterad 02 juli 2015

Under morgonens regeringssammanträde i Visby
fattade regeringen beslut om de direktiv som ska ligga
till grund för arbetet med Sveriges framtida regionala
indelning. En kommitté bestående av två personer ska
föreslå en ny regional indelning som innebär ett
väsentligt antal färre län (inklusive färre länsstyrelser)
och landsting.
Barbro Holmberg utses till ordförande och Kent Johansson till vice
ordförande. Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborgs län och har
tidigare varit migrationsminister (S) och generaldirektör vid
Migrationsverket. Kent Johansson är centerpartist och har tidigare varit
ledamot i Europaparlamentet. Han har också varit regionråd i Västra
Götalands läns landsting.

Kommittén ska inte föreslå några uppgiftsförändringar för läns-styrelserna
eller landstingen. Däremot ska kommittén föreslå hur ansvaret för det
regionala utvecklingsansvaret (enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar)
kan tilldelas landstingen i hela landet. Kommittén ska även analysera
behovet av andra verksamhetsorter än residensstaden för varje ny
länsstyrelse.

Län och landstingsindelningen ska även fortsättningsvis omfatta samma
geografiska område. Utgångspunkt för indelningen ska bland annat vara
kommunerna och arbetsmarknadsregionerna.

Kommittén ska överlämna sitt förslag senast i augusti 2017 och förslagen ska
vara utformade så att de kan genomföras senast den 1 januari 2023 med val

https://www.regeringen.se/


till de nya landstingen 2022. Kommittén ska också undersöka om det är
lämpligt att några län och landsting går före, vilket i så fall skulle innebära
sammanläggning redan till 1 januari 2019 (val till nya landstinget i september
2018).

Dir. 2015:77 Ny indelning av län och landsting



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ylva Thörn blir ny landshövding i
Dalarna
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har idag utsett Ylva Thörn till ny
landshövding i Dalarna. Hennes förordnande gäller från
och med den 1 september 2015 till och med den 31 juli
2019. Nuvarande landshövdingen Maria Norrfalk slutar
den 31 augusti 2015.
- Det är med stor glädje jag idag kan meddela att regeringen har utsett Ylva
Thörn till landshövding i Dalarna. Ylva har ett tydligt ledarskap och har
under sin tidigare roll som förbundsordförande för Kommunal visat på
värdefulla egenskaper och dessa kommer att vara betydelsefulla för
länsstyrelsens framtida arbete. Dalarna står i likhet med andra delar av
Sverige för betydande utmaningar och därför blev jag glad över att Ylva
Thörn tackade ja till att leda arbetet på Länsstyrelsen i Dalarna, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

Ylva Thörn är född 1954 och har växt upp i Åtvidaberg. Hon är närmast
känd för att under åren 1996-2010 varit förbundsordförande för Svenska
Kommunalarbetareförbundet. Ylva Thörn inledde sin yrkesmässiga bana,
1974-1987, som undersköterska i Åtvidaberg men även i Linköping. Från
1987 och fram till posten som förbundsordförande för Kommunal var Ylva
Thörn ombudsman och enhetschef inom förbundet. Efter avslutat uppdrag
som förbundsordförande har hon haft utredningsuppdrag för
Socialdemokraterna samt från 2012 varit biträdande partisekreterare. Ylva
Thörn har flera förtroendeuppdrag på sin meritlista bland annat ledamot i
Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, ledamot i Riksbyggens
styrelse, ledamot i styrelsen stiftelsen Hästforskning, ATG samt ledamot i
andra AP-fondens styrelse.  

https://www.regeringen.se/


- Jag blev väldigt glad över att få frågan och behövde inte någon lång
betänketid för att tacka ja. Jag känner ödmjukhet inför uppdraget och är
taggad att ta mig an uppgiften. För mig är Dalarna ett kärt län som jag ser
fram emot att ha som mitt arbetsfält, säger Ylva Thörn 

Nuvarande landshövding Maria Norrfalk välkomnar utnämningen av ny
landshövding

- Eftersom mitt förordnande löper ut den sista augusti är det bra att
regeringen redan nu utsett min efterträdare. Det gör övergången så mycket
smidigare. När Ylva Thörn kommer i september ser jag fram emot att ge
henne en bra introduktion till uppdraget som landshövding och likaså till
länet och våra viktiga framtidsfrågor, säger Maria Norrfalk

Medierna inbjuds att möta Ylva Thörn i Dalarummet ca 13.30-14.00  

För närmare information:

Peter Skeppström 
Pressekreterare till civilminister Ardalan Shekarabi 
072-556 06 40

Lotta Larson 
Kommunikationschef, Länsstyrelsen Dalarna
010-22 50 204



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bill ny landshövding i
Gävleborg
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har idag utsett Per Bill till ny landshövding i
Gävleborg. Hans förordnande gäller från och med den 1
augusti 2015 till och med den 31 juli 2021.
- Det är med stolthet jag kan meddela, mitt gamla hemlän Gävleborg, att
regeringen idag har utsett Per Bill till landshövding och chef för
Länsstyrelsen i Gävleborg. Jag har under min tid i riksdagen men även innan
alltid haft en god dialog med Per Bill. Han är en lösningsfokuserad och
pragmatisk person vilket jag ser som goda egenskaper för att axla de
utmaningar som Gävleborg har att hantera idag och i framtiden. Det var med
glädje jag mottog Pers positiva besked om att leda arbetet och jag ser fram
emot att besöka honom när han väl har installerat sig, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Per Bill är 57 år och kommer från Uppsala. Han har varit moderat
riksdagsledamot sedan 1994. Mellan perioden 2006 och 2014 har Per Bill
haft rollen som Konstitutionsutskottets vice ordförande och efter valet 2014
utsågs han till ordförande i Kulturutskottet och moderaternas kulturpolitiske
talesperson. Han har tidigare också haft uppdrag som förste vice ordförande i
Näringsutskottet, 2003-2006, ledamot i Finansutskottet, 1997-1998 och i
Utbildningsutskottet, 1998-2003. Per Bill har en filosofie kandidatexamen i
biologi från Uppsala universitet och är doktor i medicinsk vetenskap. Han
har också en MBA-utbildning från Handelshögskolan i Stockholm (Master of
Business Administration).

- Jag ser mycket fram emot att bli landshövding i Gävleborgs län.
Förhoppningsvis kan mina kunskaper i biologi och mina erfarenheter från
riksdagen bli till särskild nytta i länet. Jag är glad att få Gävle som min nya
hemstad samt att få samverka med alla berörda aktörer i länet för att skapa

https://www.regeringen.se/


goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling i Gävleborgs län, säger
Per Bill.

Per Bill gör sitt första besök som blivande landshövding i länet i dag. Han har
en del av sina rötter i Hälsingland och kommer därför att inleda dagen med
en pressträff på Hälsinglands museum i Hudiksvall för att senare under
dagen ha en pressträff på residenset i Gävle, Gävle Slott. Media inbjuds
därför till pressträff med Per Bill följande tider och platser:

Hudiksvall (Hälsinglands museum) 
Tid: Torsdag den 25 juni, klockan 11.15 – 12.00

Gävle (Gävle Slott) 
Tid: Torsdag den 25 juni, klockan 14.30 på Gävle Slott.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för
Statens tjänstepensionsverk
Publicerad 17 juni 2015 Uppdaterad 17 juni 2015

Regeringen har idag utsett Joakim Stymne till ny
generaldirektör och chef för Statens
tjänstepensionsverk, SPV. Joakim Stymne har tidigare
bl.a. varit statssekreterare vid Kulturdepartementet och
Utrikesdepartementet. Han har examina i
nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm
och Harvard University. Joakim Stymne tillträder som
generaldirektör den 17 augusti.
Statens tjänstepensionsverk är en förvaltningsmyndighet med uppgift att
ansvara för den statliga tjänstepensionen och grupplivförsäkringen, vilket
innebär hantering av premier för arbetsgivare respektive utbetalningar av
bl.a. tjänstepension till förmånstagare.

- Jag är glad att Joakim Stymne har tackat ja till uppdraget som
generaldirektör och chef för SPV. Hans tidigare yrkeserfarenhet inom såväl
den statliga som den privata sektorn, i kombination med hans gedigna
utbildning, gör honom till en mycket lämplig generaldirektör för SPV, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

- SPV är en myndighet som står väl rustad för att ta sig an framtida
utmaningar på pensionsområdet, säger Joakim Stymne. Jag känner mig
verkligt hedrad av att ha fått förtroendet att leda myndigheten och jag ser
mycket fram mot att få fortsätta utveckla verksamheten.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm

https://www.regeringen.se/


27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Luleå
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Fredagen den 22 maj besöker civilminister Ardalan Shekarabi Luleå. Under
förmiddagen presenterar han sina tankar kring regeringens förvaltningspolitik
när han träffar personalen på Länsstyrelsen. Eftermiddagen ägnas åt besök
på Kooperationens hus samt Läkarjouren.

Program:

Kl. 10:00-11:45 Länsstyrelsen Norrbotten 
Regeringens förvaltningspolitik och vilka fokusområden regeringen och
civilministern arbetar med.

Kl. 13:30-15:00 Kooperationens hus
”Vad kan vi åstadkomma om vi får större socialt utrymme i offentlig
upphandling?” tillsammans med lokala civilsamhällets organisationer.

Kl. 15:15-16:30 Läkarjouren

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson och
Ardalan Shekarabi besöker
Sahlgrenska
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

På måndag 11 maj besöker Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning, och
civilminister Ardalan Shekarabi Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg för att diskutera life
science-arbetet på Sahlgrenska och i Västra
Götalandsregionen.
Media är välkomna att delta under besöket.

09.00 Besök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Sjukhusdirektörens stab, Bruna Stråket 21 plan 3, Sahlgrenska sjukhuset,
lokal Röda rummet

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Myndigheternas arkiv blir digitala
Publicerad 06 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har idag beslutat om medel till Statens
servicecenter, så att utvecklingen av en
myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv kan fortsätta.
– E-arkiv innebär ökad transparens och bättre tillgång till information för
både allmänhet, journalister och forskare. Med en gemensam lösning minskar
vi statens kostnader för e-arkiv, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Den gemensamma tjänstenska göra det enklare och billigare för myndigheter
att skaffa ett e-arkiv, men också bidra till ökad öppenhet och tillgång till
information om den statliga förvaltningen. Tjänsten ska kunna användas
inom hela statsförvaltningen och utvecklas inom ramen för regeringens nya
e-förvaltningssatsning. Syftet med satsningen är att underlätta medborgarnas
och företagens kontakter med det offentliga och stimulera digitaliseringen av
statsförvaltningen.

– Statens servicecenter är ett viktigt verktyg för att effektivisera
statsförvaltningen. Det är glädjande att Statens servicecenter nu kan ta nästa
steg i utvecklingsarbetet för att på sikt kunna erbjuda tjänsten e-arkiv till
statsförvaltningens alla myndigheter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Bakgrund

Statens servicecenter har i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla
en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Sju myndigheter har i uppdrag att
börja använda det nya e-arkivet, när det är utvecklat. Det gäller
Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Post- och telestyrelsen
och Statens fastighetsverk.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Vad skapar motivation hos
välfärdens medarbetare?
Publicerad 04 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Civilminister Ardalan Shekarabi genomför under våren
en serie regionala kunskapsseminarier för att ta del av
kunskap, synpunkter och förslag i frågor från forskare
och företrädare för fackförbund och arbetsgivare.
Den 5 maj har turen kommit till Västerås. Temat för seminariet är: Vad
skapar motivation hos välfärdens medarbetare?

Några frågeställningar som kommer belysas är:

Hur ser arbetsvillkoren inom offentlig sektor ut ur ett socialpsykologiskt
perspektiv?
Vad skapar motivation i arbetslivet och hur påverkas den av styrning
influerad av New Public Management, såsom mål- och resultatstyrning,
utvärdering och granskning, ekonomiska incitament?

Medverkande

Jonas Stier, professor i sociologi, Mälardalens högskola
Wanja Astvik, docent i psykologi, Mälardalens högskola 
Kerstin Isaksson, professor i psykologi, Mälardalens högskola
Annika Lantz, professor i psykologi vid Stockholms universitet 
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet
Ardalan Shekarabi, civilminister

Arrangemanget äger rum på Mälardalens högskola i Västerås, Högskoleplan 2, sal Paros, tisdagen den 5 maj, kl. 10:00–
12:00.

https://www.regeringen.se/


Följ på plats eller på webben

Seminariet kommer att finnas tillgängligt dagen efter via temasidan ”Ny
styrning av välfärden” som nås via statsrådets sida på regeringen.se.
Seminariet är öppet för allmänheten.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Oslo
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vid årsskiftet besökte civilministern Köpenhamn för att närmare studera hur
man hanterat olika delar av välfärden, kommunfrågan samt spelpolitikens
effekter för att nämna några av de frågor som studerades på plats. Nu sker
samma typ av studieresa, men med destination Oslo mellan 28-29 april.

På programmet står bland annat:

Möte med kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen angående systemet
för fristående skolor/förskolor.
Möte med Øystein E. Søreide, byråd för sociala tjänster Oslo kommun
på temat framtidens välfärdstjänster, utmaningar kopplat till åldrande
befolkning, e-hälsa.
Möte med kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner
angående modernisering av offentlig sektor samt den pågående
kommunreformen i Norge.

Resan går att följa via @shekarabi eller Facebook.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya löner för myndighetschefer
m.fl.
Publicerad 23 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat
beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl.
Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer,
landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.
Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt
länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 220 personer.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2014 och innebär en andra
justering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar tiden 1
oktober 2013 - 30 september 2016.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till cirka 2,16 procent. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi besöker
Östersund
Publicerad 23 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Ardalan Shekarabi, civilminister, besöker Östersund
fredag den 24 april. Han medverkar på en konferens om
upphandling med politiker och fackligt aktiva, besöker
äldreboenden på Skogsbruksvägen 131 och 133 samt
tar del av den jämförande studien av olika huvudmän.
Program

Kl. 10.00 Konferens ”Offentlig upphandling – nya möjligheter”
Plats: Sonaten, OSD/Folkets Hus, Krondikesvägen 93

Kl. 13.00 Samtalskampanj på Prästgatan
Plats: Prästgatan 39, gågatan

Kl. 13.45 Skogsbruksvägen 131 - träff och diskussion med representanter för
Östersunds kommun och Vardaga, redovisning av jämförande studie 
Plats: Skogsbruksvägen 131 och 133

För mer information vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Är ökad administration en
oundviklig konsekvens av NPM?
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Civilminister Ardalan Shekarabi arrangerar i samarbete
med Södertörns Högskola ett seminarium på temat: Är
ökad administration en oundviklig konsekvens av "New
Public Management" – vilka är riskerna med
decentraliserad administration och vad finns det för
lösningar?
Seminariet är ett av flera i serien om välfärdens styrning bortom New Public
Management. Seminarierna är en del av regeringens arbete för att inhämta
underlag inför kommande utredning om styrformerna och utvecklingen av
förvaltningspolitiken.

Seminariet inleds av civilminister Ardalan Shekarabi som efterföljs av
panelens deltagare. 

I panelen:

Anders Forssell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Gunilla Hulth-Backlund, GD Inspektionen för vård och omsorg
Anders Ivarsson Westerberg, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola
Karl Lundberg, tf. biträdande förhandlingschef fackförbundet Vision
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Tisdagen den 21 april
Kl. 10:00-12:00
Sal MB 416, plan 4 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Seminariet sänds även via webben: http://bit.ly/1yAsOnr

https://www.regeringen.se/


Samtliga seminarier i serien finns att se på: http://bit.ly/1Il1OZ3

För information om Södertörns högskola samt vägvisning:
http://bit.ly/1OLPN2E 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Ardalan Shekarabi
besöker Falun
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

På måndag, den 20 april, besöker civilminister Ardalan Shekarabi Falun.

10.00–11.30 Skolbesök Lugnetgymnasiet
Adress: Lugnetvägen 3, 791 31 Falun

13.30–15.00 Besök av vård-och omsorgsboendet Kårebacken 
(Anna Fält (S), vice ordf. i omsorgsnämnden samt Krister Johansson,
Innobuild och KS närvarar under besöket)
Adress: Nedre Gruvrisvägen 63, 791 56 Falun

Media är välkomna att delta under dagen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
presenterar regeringens
vårbudget 2015 i Växjö
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

På onsdag den 15 april besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Kronoberg för att presentera regeringens
förslag till vårbudget 2015.
Under dagen kommer han även att besöka verksamheter ute i länet.

Kl. 10.00 Allbo Lärcenter, Alvesta

Besök på Allbo Lärcenter för bl a vuxenutbildning och individuella
introduktionsprogram. Samtal med bland annat en SFI-klass.

Medverkar gör även Daniel Söderberg, rektor Allbo Lärcenter, Alvestas
kommunalråd Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson, ordförande
utbildningsnämnden (S)

Plats: Allbo Lärcenter, Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

Kl. 13.30 Cafésamtal med presentation av regeringens
vårbudget 2015

Istället för en traditionell pressträff bjuds på presentation och en kopp kaffe i
trivsam miljö.

Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister 
Åsa Karlsson Björkmarker, oppositionsråd (S), Växjö

https://www.regeringen.se/


Plats: Kafé de Lux, Sandgärdsgatan 19, Växjö

Välkomna!

För mer information och medverkan

Socialdemokraterna i Kronoberg, Jonas Ek, ombudsman 070-598 00 43
Presskreterare för Ardalan Shekarabi, Peter Skeppström, 072-556 06 40 



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4

https://www.regeringen.se/


Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Maria Larsson ny landshövding i
Örebro
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag utsett Maria Larsson till ny
landshövding i Örebro. Hennes förordnande gäller från
4 maj till och med 30 april 2021. Nuvarande
landshövdingen Rose-Marie Frebran slutar den 31 mars
2015. Fram till dess att Maria Larsson tillträder utses
länsrådet Kjell Unevik som vikarierande landshövding.
- Det är med glädje jag idag kan meddela att regeringen har utsett Maria
Larsson till landshövding i Örebro. Den kompetens och ledarskapsförmåga
som Maria Larsson för med sig in i sin nya roll som landshövding kommer att
ha en stor betydelse i en region som är så pass central för Sveriges
utveckling. Därför blev jag glad när Maria Larsson valde att tacka ja till
uppdraget, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Maria Larsson är född 1956 i Långasjö, Småland och kommer närmast från
statsrådsposten som Sveriges barn- och äldreminister som hon innehade
mellan 2010-2014. Innan dess var hon äldre- och folkhälsominister under
åren 2006-2010. Maria Larsson blev riksdagsledamot 1998 och satt under
tiden fram till 2006 bland annat i arbetsmarknadsutskottet och
näringsutskottet. Mellan perioden 2003-2015 har Maria innehaft rollen som
vice partiordförande för Kristdemokraterna. Några av de tidigare
styrelseuppdragen är bland annat som ledamot av länsstyrelsen i Jönköpings
samt Arbetsmarknadsstyrelsen.

- Jag är väldigt glad över förtroendet att få verka som landshövding i Örebro
län. Det är en dynamisk region som präglas av stark tillväxt, fördelaktigt
geografiskt läge och god tillgång på utbildning och forskning genom Örebro

https://www.regeringen.se/


Universitet. Jag ser fram emot att få samverka och samarbeta med alla
berörda aktörer för att främja en fortsatt positiv utveckling för länet, säger
Maria Larsson. 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Sundsvall
Publicerad 23 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Under onsdagen den 25 mars besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Sundsvall.

10.00 
Besök på Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
I samband med besöket finns civilminister tillgänglig för media kl. 12.35 – 13.00 .

13.15 
Träff med Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk

14.15 
Besök på Skönsmons hemtjänst

Om besöket på SPV:

Civilministern besöker Statens tjänstepensionsverk (SPV) i Sundsvall för att
bland annat diskutera utvecklingen av samverkan inom statsförvaltningen.
SPV är tillsammans med 15 andra statliga myndigheter i regionen drivande i
Myndighetsnätverket, ett nätverk som arbetar för att stärka de statliga
myndigheterna och deras verksamhet i Sundsvallsregionen.

Om besöket på Skönsmons hemtjänst:

Syftet är att närmare studera det nya arbetssätt som har fått stor nationell
uppmärksamhet.

Varmt välkommen att kontakta pressekreterare Peter Skeppström på 072-
556 06 40 för kontakt med civilministern under dagen i Sundsvall.

För närmare kontakt med SPV vänligen kontakta Olof Lundvall på 073-811

https://www.regeringen.se/
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

https://www.regeringen.se/


24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Morgondagens styrning av
offentlig sektor – vad kommer efter
NPM?
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

"Vad kommer efter New Public Management – hur bör
morgondagens styrning av offentlig sektor utvecklas
utifrån de erfarenheter som gjorts?"
är temat för tisdagens seminarium på Göteborgs universitet. Civilminister
Ardalan Shekarabi arrangerar en serie regionala kunskapsseminarier med
syfte att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i frågor kopplade till
välfärdens styrning bortom NPM.

Tidigare seminarier i serien har målat upp problembeskrivingen kring NPM
men fokus i Göteborg blir mer på framtid. Vilken blir egentligen framtidens
styrning, enligt seminariedeltagarna?

Medverkande

Ann-Christine Nyqvist, generaldirektör Statens tjänstepensionsverk
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör Skatteverket
Paula Blomqvist, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Roland Almqvist, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet
Ardalan Shekarabi, civilminister

Tid: Tisdagen den 17 mars, kl. 13:00-15:00
Plats/lokal: Göteborgs universitet, Vasagatan 1, i Handelshögskolans
byggnad, Volvosalen, E-huset plan 4.

Seminariet kommer att finnas tillgängligt dagen efter via temasidan ”Ny

https://www.regeringen.se/


styrning av välfärden” som nås via statsrådets sida på regeringen.se.
Seminariet är öppet för allmänheten.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tar ytterligare ett steg
för vidareutnyttjande av offentlig
information
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den data som samlas in och framställs av myndigheter kan ofta användas av
andra aktörer i samhället. Regeringens proposition innebär därmed att fler
aktörer ska kunna dra nytta av informationen som ska kunna ligga till grund
för exempelvis nya tjänster, applikationer och produkter.

Offentlig information från svenska myndigheter används redan i stor
utsträckning för både kommersiella och ideella ändamål. Myndigheterna har
betydande informationstillgångar av hög kvalitet och potentialen för
kvalificerat vidareutnyttjande är därför stor.

Den största förändringen i lagen är att kulturinstitutionerna arkiv, bibliotek
och museer kommer att omfattas av lagen.

- Jag är glad över att regeringen tar ytterligare ett steg för att främja
vidareutnyttjande av information av myndigheter. Det innebär exempelvis
att metrologisk data används för att utveckla vädertjänster eller
trafikinformation som underlättar för trafikanter i vardagen. Det skapar
mångsidig nytta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Sammanfattning av propositionens innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande
av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna
genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i
direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av
information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Därutöver föreslår
regeringen vissa andra ändringar i lagen, som syftar till att främja ett ökat
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vidareutnyttjande. Det innebär bl.a. att offentliga myndigheter ska
tillhandahålla på sin webbplats vilken information som kan nyttjas av externa
användare.

Propositionen överlämnas till riksdagen under vecka 12. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdens organisering – statens
påverkan på kommuner och
landsting
Publicerad 09 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

“Välfärdens organisering – statens påverkan på
kommuner och landsting” är temat för tisdagens
seminarium på Linköpings universitet. Civilminister
Ardalan Shekarabi arrangerar en serie regionala
kunskapsseminarier med syfte att ta del av kunskap,
synpunkter och förslag i frågor kopplade till välfärdens
styrning bortom NPM.
Fokus i Linköping kommer bland annat att vara hur den styrning som brukar
kallas New Public Management tar sig uttryck i kommunsektorn. Hur ser de
ut kring mål- och resultatstyrning, beställar-/utförarorganisation, granskning
och tillsyn, decentralisering, marknadsmodeller? Vilka positiva och negativa
exempel finns?

Medverkande

Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012 (M)
Lena Micko, kommunstyrelsens ordförande i Linköping (S)
Elisabeth Sundin, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling, Linköpings universitet
Rolf Solli, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Tisdagen den 10 mars, kl 13:00-15:00
Linköpings universitet, Hans Meijers väg, Sal A1, hus A

Seminariet kommer att finnas tillgängligt dagen efter via temasidan ”Ny
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styrning av välfärden” som nås via statsrådets sida på regeringen.se.
Seminariet är öppet för allmänheten.

Civilministern besöker även Länsstyrelsen i Östergötland under
förmiddagen. För mer info: http://bit.ly/1GiW8NL



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
11-12
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om reglering av offentlig
finansiering av privat utförda
välfärdstjänster
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

För att säkerställa att offentliga medel används till just
den verksamhet som de är avsedda för och att de
kommer brukarna till godo, har regeringen idag gett
Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt
regelverk för offentliga finansieringen av privat utförda
välfärdstjänster.
Utredningen ska bland annat:

Föreslå vilka krav som bör ställas på privata utförare av välfärdstjänster
för att uppnå målet att överskott som huvudregel ska återinvesteras i den
verksamhet som de är avsedda för.
Undersöka hur regelverket som styr upphandling av bl.a. sociala tjänster
kan förenklas och göras mer flexibelt och lämna förslag på hur
förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras.
Utvärdera de regler som gäller tillfälliga asylboenden och lämna förslag
på åtgärder som innebär krav på att privata aktörer ska kunna visa hur
offentliga medel ska användas i verksamheten och komma brukarna till
godo.

Förslagen ska utformas så att de säkrar likvärdighet, kvalitet,
samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

De delar av uppdraget som gäller tillstånds- och auktorisationssystem och
andra alternativ till offentlig upphandling samt skyldigheten att erbjuda
vårdvalsystem i primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen ska redovisas

https://www.regeringen.se/


senast den 1 november 2015. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 1
november 2016.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
10-11
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kunskapsseminarium i Umeå om
en ny styrning av välfärden –
bortom NPM
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I arbetet med att utveckla förvaltningspolitiken och myndig-hetsstyrningen,
utifrån den ambition som uttrycktes av statsministern i regeringsförklaringen,
arrangerar civilminister Ardalan Shekarabi en serie regionala
kunskapsseminarier. Syftet är att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i
dessa frågor från forskare, företrädare för fackförbund och arbetsgivare. Nu
har turen kommit till Umeå.

Temat för seminariet är utvärdering och granskning där frågan ställs om
vilken roll utvärderingen har i dagens styrmodeller i offentlig sektor?
Samtidigt belyses även frågan om vilken roll utvärderingen ska ha i
framtidens styrmodeller?

Tisdagen den 3 mars, kl. 10:30-12:30
Umeå universitet, Biblioteksgränd, Hörsal A

Seminariet kommer att finnas tillgängligt dagen efter via temasidan ”Ny
styrning av välfärden” som nås via statsrådets sida på regeringen.se.
Seminariet är öppet för allmänheten.

Medverkande:

Jan-Eric Furubo, utredningsexpert, tidigare huvudsekr. i Styrutredningen
Anders Hanberger, prof. Umeå universitet
Sofia Larsen, ordf. Jusek
Helena Linge, vice ordf. Lärarnas riksförbund
Per Molander, generaldirektör Inspektionen för socialförsäkringen
Ardalan Shekarabi, civilminister

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Finansdepartementet

Gunnar Holmgren ny
landshövding i Västernorrland
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag utsett Gunnar Holmgren till ny
landshövding i Västernorrland. Gunnar Holmgren
tillträder den 1 april med ett förordnande på sex år (till
och med 31 mars 2021).
- Det här har varit ett efterlängtat beslut. Jag är både glad och nöjd över att
Gunnar Holmgren tackade ja till uppdraget som landshövding i
Västernorrland och att regeringen idag har kunnat fatta beslutet. Alla delar
av Sverige bär på sina specifika utmaningar och så gäller även för
Västernorrland. Det känns därför bra att Gunnar Holmgren med sin gedigna
bakgrund nu tar plats i länet, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Gunnar Holmgren är född 1957 i Vännäs och är ekonomie doktor vid Åbo
Akademi samt ekon lic. vid Stockholms universitet. Gunnar Holmgren har
trettio år inom central statsförvaltning där han bland annat har varit
generaldirektör för FMV, förvaltningschef, finansråd och departementsråd
för att nämna några befattningar. Holmgren har även haft en rad
utredningsuppdrag och är bland annat särskild utredare för skydd av
dricksvattenförekomster. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete och sitter
idag i ett flertal styrelser där ibland Skandias, men har även varit delaktig,
under tio år, som ledamot för Statens väg- och baninvest/Botniabanan AB.
Gunnar Holmgren kommer närmast från sin befattning som chef för
Ståthållarämbetet där han har varit verksam sedan 2012.

- Jag ser det här uppdraget som en spännande uppgift. Det finns en utmaning
i länet med ett minskande befolkningsunderlag som vi måste belysa.
Samtidigt behöver vi fortsatt utveckling kring samverkansformer för att lösa
de problem som de små kommunerna har att hantera. Här finns ett arbete att

https://www.regeringen.se/


göra och inget är omöjligt med de förutsättningar som Västernorrland har.
Mittuniversitetet finns som en god grundförutsättning att jobba vidare
utifrån. Tillsammans med andra goda krafter i regionen ser jag att vi kan hitta
lösningar som gör att länet utvecklas till glädje för länsborna, säger Gunnar
Holmgren



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
9-10
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern tar emot
Ägarprövningsutredningen
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Tar emot utredningen

Onsdagen den 11 februari tar civilminister Ardalan Shekarabi emot
Ägarprövningsutredningen från utredaren Cristina Eriksson Stephanson kl.
10:00.

Offentliggörande

Samtidigt, kl. 10:00, som utredningen träffar civilministern offentliggörs
utredningen via regeringen.se och sou.gov.se.

Information till övriga partier

Civilministern har inför eftermiddagen den 11 februari bjudit in
representanter för de partier regeringen avser att diskutera vidare med i
frågan. Mötet väntas starta kl 13:00 i riksdagen och pågå till 13:45. Mötet är
ett sätt för de inbjudna partierna att ta del av utredningen samt ställa frågor
till utredaren.

Kommentarer till utredningen

Civilministern avser att i direkt anslutning till mötet med de inbjudna
partierna finnas tillgänglig för medierna kl. 13:45-14:00 utanför Riksdagens
östra entré vid trappan (mitt emot huvudentrén).

https://www.regeringen.se/
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Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kunskapsseminarium i Uppsala
om en ny styrning av välfärden –
bortom NPM
Publicerad 03 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

De åtgärder som var tänkta att effektivisera offentlig verksamhet har i många
fall fått motsatt resultat: den administrativa bördan har ökat och
yrkesprofessionernas roll har försvagats. 

Civilminister Ardalan Shekarabi arrangerar därför en serie regionala
kunskapsseminarier för att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i dessa
frågor från forskare, företrädare för fackförbund och arbetsgivare.

Onsdagen den 4 februari hålls ett öppet seminarium på temat: Hur styrning
inom staten kan bidra till att stärka professions- och tjänstemannarollen. 

Onsdagen den 4 februari kl. 10:00-12:00
Uppsala universitet, Ekonomikum, Hörsal 4, Kyrkogårdsgatan 10

Medverkande:

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen

Mats Ericsson, förbundsordförande, Sveriges universitetslärarförbund

Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet

Ardalan Shekarabi, civilminister

Seminariet kommer att sändas direkt via:

https://www.regeringen.se/


http://media.medfarm.uu.se/play/video/4621/livestream samt sedan finnas
tillgängligt via civilministerns sida på regeringen.se

Nästkommande seminarier i serien sker i Umeå och Göteborg.
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Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kunskapsseminarium i Lund om
en ny styrning av välfärden –
bortom NPM
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

De åtgärder som var tänkta att effektivisera offentlig
verksamhet har i många fall fått motsatt resultat: den
administrativa bördan har ökat och
yrkesprofessionernas roll har försvagats.
Civilminister Ardalan Shekarabi arrangerar därför en serie regionala
kunskapsseminarier för att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i dessa
frågor från forskare, företrädare för fackförbund och arbetsgivare.

Fredagen 30 januari hålls ett öppet seminarium på temat:
Ersättningsmodeller i offentlig verksamhet och hur de verkar styrande.

Medverkande:

Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds
universitet

Daniel Hallberg, utvärderings- och forskningschef, Inspektionen för
socialförsäkringen

Per-Arne Andersson, chef för Avdelningen för lärande och arbetsmarknad,
Sveriges kommuner och Landsting

Peter Friberg, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
och f.d. ordförande i Svenska läkaresällskapet

Maria Rönn, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi, civilminister

Seminariet kommer att finnas tillgängligt i efterhand via:
http://www.regeringen.se/sb/d/14892/a/253318

Nästkommande seminarier i serien:

4 feb, Uppsala universitet på temat: Hur styrning inom staten kan bidra
till att stärka professions- och tjänstemannarollen.

Fredagen den 30 januari kl. 10:00-12:00
Lunds universitet, Crafoordsalen på Ekonomihögskolan (Byggnad EC1)



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Håkan Wåhlstedt ny landshövding
i Västmanland
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag utsett Håkan Wåhlstedt till ny
landshövding i Västmanland. Hans förordnande gäller
från 30 januari och sex år framåt.
- Jag är glad över att regeringen idag har kunnat utse en ny landshövding för
Västmanland och att Håkan Wåhlstedt har tackat ja till uppdraget.
Västmanland är en viktig del av Sverige och därför känns det både roligt och
viktigt för länet att det också är någon med fast förankring i Västmanland.
Jag ser fram emot att besöka Håkan Wåhlstedt på sin nya post så snart som
möjligt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Håkan Wåhlstedt är född 1963 i Västerås och har en Filosofie
Doktorsexamen i Företagsekonomi från Stockholms universitet. Han
doktorerade 2001 med avhandlingen ”Resultatredovisning för hållbar
utveckling”. Håkan Wåhlstedt var partisekreterare för Miljöpartiet under
åren 1999-2007 och efter det har han varit verksam i egen
konsultverksamhet. Wåhlstedt har också varit ledamot av ansvarskommittén
2003-2007 som såg över statens regionala indelning och organisering. Lokalt
har han varit kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande i Västerås.

- Jag känner ett starkt engagemang för Västmanland och ser fram emot att
tillsammans med alla goda krafter verka för en positiv utveckling i länet,
säger Håkan Wåhlstedt.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kunskapsseminarium om en ny
styrning av välfärden – bortom
NPM
Publicerad 26 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

De åtgärder som var tänkta att effektivisera offentlig
verksamhet har i många fall fått motsatt resultat: den
administrativa bördan har ökat och
yrkesprofessionernas roll har försvagats.
Civilminister Ardalan Shekarabi arrangerar därför en serie regionala
kunskapsseminarier för att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i dessa
frågor från forskare, företrädare för fackförbund och arbetsgivare.

Tisdagen 27 januari hålls ett öppet seminarium på temat tjänstelogik för
offentlig förvaltning.

Tisdagen den 27 januari kl. 10:30-12:30
Karlstad universitet, Aula Magna

Medverkande:

Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen 
Heike Erkers, ordf. Akademikerförbundet SSR
Martin Fransson, ek.dr. Karlstad Universitet
Britta Lejon, ordf. ST
Johan Quist, ek.dr. Karlstad universitet
Katarina Wetter-Edman, fil.dr. Karlstad Universitet
Ardalan Shekarabi, civilminister

Seminariet sänds via Karlstad universitet på http://www.kau.se/livestream
och kommer sedan att finnas tillgängligt via statsrådets sida på regeringen.se

https://www.regeringen.se/


Nästkommande seminarier i serien:

30 januari, Lunds universitet på temat: Ersättningsmodeller i offentlig
verksamhet och hur de verkar styrande.
4 februari, Uppsala universitet på temat: Hur styrning inom staten kan
bidra till att stärka professions- och tjänstemannarollen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern besöker Mora och
talar på A-dagarna
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 23 januari besöker civilminister Ardalan Shekarabi A-dagarna i
Mora. A-dagarna som är en facklig-politisk konferens har 235 anmälda
gäster och temat för dagarna är ”Förändring för framtidens Sverige och
Dalarna”.

Civilminister Ardalan Shekarabi kommer att tala under rubriken ”Något är
sönder – tillit som byggsten”. 

Fredagen den 23 januari, kl. 13:30
Moraparken

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
5-6
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
besöker Falun
Publicerad 20 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Onsdagen den 21 januari besöker civilminister Ardalan
Shekarabi Falun. Han kommer bl.a. att träffa
landshövding Maria Norrfalk och inleda dialogmöten
med länets kommuner om framtida utmaningar.
I regeringsförklaringen angavs att ett samlat arbete i nära dialog med landets
kommuner ska påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och
verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet.
Civilministern håller därför ett möte om kommunernas framtida utmaningar
med kommunpolitiker från Dalarnas län.

Program för besöket i Falun:

Möte med landshövding Maria Norrfalk, ledning och personal på
länsstyrelsen 09:30-13:00 (Tid för medier 12:50) Adress: Åsgatan 38
Kommundialog 13:00-15:00 (Tid för medier 15:00) Adress: Åsgatan 51

För mer information vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström på
072-556 06 40

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förändringar i
kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Publicerad 16 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I budgetpropositionen för 2015 framhöll regeringen att
det är angeläget att det kommunalekonomiska
utjämningssystemet förändras så att en rättvisare
fördelning kan åstadkommas. Finansdepartementet har
därför i dag remitterat en promemoria med förslag till
förändringar i systemet för kommunalekonomisk
utjämning.
I promemorian föreslås att inkomstutjämningsavgiften höjs för de kommuner
och landsting som betalar avgift vilket sker genom en återgång till de regler
för beräkning av inkomstutjämningsavgifter som gällde fram till utgången av
2013.

Därutöver föreslås en avskaffning av det särskilda bidrag som kompenserar
de kommuner och landsting som fick lägre intäkter till följd av sänkningen av
inkomstutjämningsavgiften 2014. Dessa medel kommer, tillsammans med de
ökade avgiftsinkomsterna, i stället att fördelas till alla kommuner och
landsting.

I promemorian föreslås också ett nytt införandebidrag för att effekterna inte
ska bli alltför drastiska för kommuner som får betala en högre avgift.

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern har utsett utredare
för nya myndigheten för
upphandlingsstöd
Publicerad 15 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Hans-Eric
Holmqvist att som särskild utredare förbereda och
genomföra bildandet av en ny myndighet för
upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.
Hans-Eric Holmqvist har tidigare bland annat varit generaldirektör för
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, samt
statssekreterare i Justitiedepartementet med ansvar för förvaltningspolitik.

Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till
instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i
övrigt krävs för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna inleda sin
verksamhet den 1 september 2015. 

Förordnandena gäller från och med den 12 januari 2015 tills vidare, dock
längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern studerar danska
lösningar inom frågan Vinster i
välfärden
Publicerad 09 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Civilministern kommer under resan att träffa företrädare för friskolor,
kvinnojourer samt uppehålla sig kring frågor om offentlig upphandling,
modernisering av den offentliga sektorn, spelfrågor och reglering. Syftet med
resan är att studera hur man i Danmark har valt att lösa många av de frågor
som ligger inom ramen för civilministerns portfölj.

Danmark har på flera områden hittat lösningar som gör att både långsiktighet
och mångfald garanteras för så väl utförare som brukare.

Civilministern påbörjar studieresan den 12 januari och avslutar den 14
januari. Studieresan kommer framför allt vara förlagd till
Köpenhamnsområdet.

För mer information angående studieresan och för att komma i kontakt med
civilministern på plats i Köpenhamn hänvisas till pressekreterare Peter
Skeppström på 072-556 06 40.

Civilministerns aktiviteter och kommentarer under resan går att följa via
Facebook och Twitter:

www.facebook.com/Shekarabi.Ardalan
@shekarabi

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
deltar i Kärleksbomba Uppsala
moské efter attentatet
Publicerad 01 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Med anledning av attacken mot Uppsala moské kommer civilminister
Ardalan Shekarabi att delta vid samlingsstunden fredagen den 2 januari
klockan 10:00 utanför moskén.

För mer information vänligen kontakta Alejandro Firpo på 072-585 80 75

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressträff: Krav på villkor enligt
kollektivaval i de kommande
upphandlingslagarna
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Med anledning av regeringens beslut, under förmiddagen, gällande
kommittédirektiv för utredningen Upphandling och villkor enligt
kollektivavtal håller civilminister Ardalan Shekarabi pressträff tillsammans
med ordföranden för Byggnadsarbetareförbundet, Johan Lindholm.

Måndagen den 22 december, kl. 13:00
Katarinavägen 20 (Platskontoret)

För mer information vänligen kontakta pressekreterare Peter Skeppström på
072-556 06 40

Pressträffen kommer att finnas tillgänglig, på webb-tv, i efterhand via
regeringen.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Presskonferens
med anledning av Filippa
Reinfeldts övergång till Aleris
Publicerad 19 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Civilminister Ardalan Shekarabi kallar till
presskonferens med anledning av Filippa Reinfeldts
övergång till Aleris.
Presskonferensen kommer inte att sändas via webben.

För övrig information hänvisas till pressekreterare Peter Skeppström.

Fredagen den 19 december, kl. 15.30
Lilla pressrummet, Rosenbad
Ingången öppnar upp från 15:00

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdsmedarbetarna i fokus när
civilministern besöker Jönköping
Publicerad 16 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Proffsen ska få vara proffs och som en del i att
regeringen avser att utreda en ny styrning av offentlig
välfärd besöker civilminister Ardalan Shekarabi
Jönköping under onsdagen den 17 december.
- Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.
De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas
New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att
yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- När offentlig sektors professioner ges förutsättningar att göra ett bra arbete
blir också kvaliteten i verksamheten högre. Att ta fram nya styrmodeller som
säkerställer detta är prioriterat för regeringen, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Under onsdagen den 17 december besöker civilministern följande platser i
Jönköping:

10:00-11:00 
Besök på röntgen, Ryhovs sjukhus

12:30 -14:00 
Besök på Bruksgatans äldre boende, Bruksgatan 8

För att komma i kontakt med civilministern under dagen kontakta
pressekreterare Peter Skeppström

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdsmedarbetarna i fokus när
civilministern besöker Malmö
Publicerad 10 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Proffsen ska få vara proffs och som en del i att
regeringen avser att utreda en ny styrning av offentlig
välfärd besöker civilminister Ardalan Shekarabi Malmö
under torsdagen.
- Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.
De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas
New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att
yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- När offentlig sektors professioner ges förutsättningar att göra ett bra arbete
blir också kvaliteten i verksamheten högre. Att ta fram nya styrmodeller som
säkerställer detta är prioriterat för regeringen, säger civilminister Ardalan
Shekarabi.

Under torsdagen den 11 december besöker civilministern följande platser i
Malmö:

Kl. 11:30-12:30 Hemvårdsgrupp, Lindängsplan 4
Kl. 13:00-15:00 Trevnaden, Lönngatan 28

Media är välkomna att delta.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny styrning av välfärden - bortom
New Public Management
Publicerad 09 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Med anledning av att regeringen avser att utreda en ny
styrning av offentlig välfärd bjuder civilminister Ardalan
Shekarabi in till ett kunskapsseminarium om en ny
styrning av välfärden – bortom NPM.
Seminariet inleder en serie regionala konferenser på temat. Medverkande
kommer att vara forskare samt yrkesverksamma och fackliga företrädare för
välfärdsprofessionerna.

Onsdagen den 10 december kl. 10:00-11:45
Stockholms Universitet, lokal D397

Medverkande:
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi
Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi
Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Ardalan Shekarabi, civilminister

Seminariet är öppet för allmänheten. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statens löneadministration till
Statens servicecenter
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

För att påskynda arbetet med att effektivisera
statsförvaltningen ska Statens servicecenter sköta
statens löneadministration. I budgetpropositionen för
2015 aviserar regeringen en förordning som ska reglera
myndigheternas anslutning.
Statens servicecenter kan genom stordriftsfördelar minska statens
administrationskostnader. De myndigheter som låter Statens servicecenter ta
hand om administrationen får samtidigt större utrymme att ägna sig åt sin
kärnverksamhet.

- Statens medel används på ett bättre sätt när Statens servicecenter utför den
administrativa stödverksamheten än när den utförs hos varje enskild
myndighet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I dag är 142 myndigheter anslutna till Statens servicecenter, vilket motsvarar
cirka 20 procent av statsförvaltningens anställda. 96 myndigheter är anslutna
till de löneadministrativa tjänsterna och ytterligare myndigheter är på väg in
såsom Arbetsförmedlingen och Statens institutionsstyrelse.

- Att anslutningstakten till de löneadministrativa tjänsterna är hög är en
indikation på att Statens servicecenter utvecklat sin verksamhet och kan
leverera kostnadseffektiva tjänster. Regeringen bedömer därför att tiden nu
är mogen att fullt ut realisera effektiviseringspotentialen, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Utgångspunkten är att alla myndigheter under regeringen ska omfattas av
förordningen. Anslutningen ska ske ordnat och stegvis under perioden 2015-
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2019.

Regeringen har även för avsikt att stärka styrningen av Statens servicecenter,
bl.a. genom att fastställa ett tak för myndighetens samlade avgiftsuttag och
genom utvecklade nyckeltal följa upp myndighetens kvalitet och service.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Upphandlingsstödet i en ny
myndighet
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit
inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd
från den 1 september 2015.
Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör stöd, information
och vägledning, inklusive bl.a. innovationsupphandling och miljökrav, som
Konkurrensverket i dag ansvarar för överförs till en ny myndighet för
upphandlingsstöd.

- Att lägga upphandlingsstödet i en ny fristående myndighet har flera fördelar
jämfört med att låta stödet ingå i en befintlig myndighet, säger civilminister
Ardalan Shekarabi.

Ett effektivt upphandlingsstöd förutsätter, för att kunna nå ut till aktörerna,
en synlig och tydlig organisation med bred och hög kompetens. Det innebär
att verksamheten bör ha en oberoende ställning i förhållande till
tillsynsverksamheten som Konkurrensverket ansvarar för.

Det finns ett arbetsrättsligt regelverk som reglerar hur anställningarna
hanteras vid organisationsförändringar. Bestämmelserna i 6 b § lagen
(1982:80) om anställningsskydd ska härvid beaktas. Det är upp till
Konkurrensverket och den utredare som kommer att förbereda inrättandet
av den nya myndigheten att hantera detta.

- Den nya myndigheten ska inrättas den 1 september 2015. I syfte att
säkerställa den kompetens som byggts upp i den nuvarande organisationen
ska myndigheten vara lokaliserad i Stockholm. Regeringen kommer snarast
att tillsätta en organisationskommitté som får i uppdrag att genomföra
bildandet av den nya myndigheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi. 
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny styrning bortom New Public
Management
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första
steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en
riktning som innebär att professionernas kunnande och
yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag.
Regeringen påbörjar ett arbete med att utveckla styrmodeller som skapar
större frihet för medarbetarna i offentlig sektor. I detta arbete kommer
samverkan med den vetenskapliga forskningen att vara central.

- Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.
De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas
New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att
yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända,
säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I budgetpropositionen 2015 presenteras de första stegen i utvecklandet av
nya styrmodeller. En utredning ska se över regeringens utvärderingsresurser.
Det ska analyseras om det är ändamålsenligt att ha separata
utvärderingsmyndigheter vid sidan av den analysverksamhet som ansvariga
myndigheter inom olika områden själva bedriver.

Det ska också tydliggöras hur myndigheters ledningsformer bör tillämpas i
styrningen av myndigheterna. Det gäller särskilt styrelsemyndigheterna. 
Regeringen aviserar även i budgetpropositionen att en ny styrning av
offentlig sektor bortom New Public Management ska utredas. 

- När offentlig sektors professioner ges förutsättningar att göra ett bra arbete
blir också kvaliteten i verksamheten högre. Att ta fram nya styrmodeller som
säkerställer detta är prioriterat för regeringen, säger civilminister Ardalan
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Shekarabi. 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsråden presenterar
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen
torsdagen den 23 oktober. I samband med detta
presenteras budgetpropositionen på flera olika orter runt
om i landet av flera statsråd.
Kontakta respektive presskontakt för närmare uppgifter.

Borlänge
Ardalan Shekarabi, civilminister
Presskontakt Alejandro Firpo 072-585 80 75

Borås 
Biblioteket, Kulturhuset
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Presskontakt Sanna Fransson 072-539 24 49

Eskilstuna 
Eskilstuna ABF, Kungsgatan kl 13.30
Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor 
samt nordiskt samarbete
Presskontakt Anne Ekberg 072-542 69 40

Gävle
Future Position X i Teknikparken kl 14.00
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Presskontakt Tora Heckscher 072-212 62 64

Göteborg
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Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, kl. 14.45
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Presskontakt Anna Söderström, 072-532 17 13
Isabella Lövin, biståndsminister
Presskontakt Catarina Axelsson, 070-810 47 95

Halmstad 
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Presskontakt Sofie Rudh 072-545 74 21

Helsingborg 
Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Presskontakt Joanna Abrahamsson 072-543 84 89

Jönköping 
Sven Erik Bucht, landsbygdsminister 
Presskontakt Sam Assadi 070-583 36 48

Luleå, Piteå
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Presskontakt Juan-Pablo Roa 072-249 47 20

Norrköping 
Campus Norrköping kl 14
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Presskontakt Mikael Sundesten 070-585 55 98

Skövde
Scandic Billingen kl. 13.45 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Pressekreterare Natalie Sial 072-520 54 49

Umeå
Anna Johansson, infrastrukturminister
Pressekreterare Kristian Brangenfeldt 072-543 95 89

Uppsala
Vaksalaskolan, Vaksala Torg kl. 15.00
Gustav Fridolin, utbildningsminister
Presskontakt Sandra Ahlstrand 072-219 19 77



Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Presskontakt Hannes Mård 070-208 94 43

Västerås
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Pressekreterare Ann Wolgers, 072-543 87 07

Växjö
Linnéuniversitetet kl 13.30 
Anders Ygeman, inrikesminister
Pressekreterare Fredrik Persson 072-214 10 58

Örebro
Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister
Presskontakt Clara Lindgren 072-545 21 13
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Presskontakt Emma Rung 070-235 32 36



Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU-kommissionen stämmer
Sverige angående reglering av
spelmarknaden
Publicerad 16 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

— Regeringen noterar att EU-kommissionen nu tagit beslut att stämma
Sverige inför EU-domstolen angående regleringen av spelmarknaden, säger
civilminister Ardalan Shekarabi.

— Regeringens avsikt är att påskynda det arbete som bedrivits sedan en
längre tid i syfte att hitta ett licenssystem som ska kunna införas i Sverige.

— Med ett nytt system ska spel bedrivas sunt och säkert. Då kommer också
tillsyns- och tillståndsmyndigheten Lotteriinspektionens roll att förstärkas.

— När vi tagit del av kommissionens stämningsansökan kommer vi att
återkomma i ärendet.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny statssekreterare i
Finansdepartementet
Publicerad 16 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Annelie Roswall Ljunggren till statssekreterare
hos civilminister Ardalan Shekarabi. Hon kommer närmast från
Folkbildningsförbundet där hon varit generalsekreterare.
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Tal från Finansdepartementet

Presentationsbilder från pressträff
om Välfärdskommissionen
Publicerad 05 juli 2019

Den 5 juli 2019 höll Magdalena Andersson och Ardalan Shekarabi en
pressträff om regeringens välfärdskommission.
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Tal från Finansdepartementet

Ardalan Shekarabis
presentationsbilder från pressträff
om propositionen En omreglerad
spelmarknad
Publicerad 05 april 2018

Den 5 april 2018 presenterade Ardalan Shekarabi propositionen En
omreglerad spelmarknad vid en pressträff. 
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Tal från Finansdepartementet

Tal av Ardalan Shekarabi på FN:s
politiska högnivåforum för hållbar
utveckling, 18 Juli 2017 (på
engelska)
Publicerad 19 juli 2017

New York, 18 Juli 2017. Det talade ordet gäller.
Your Excellences, ladies and gentlemen. Dear friends.

As seen in this short film, it has been a long journey for Sweden to reach the
society of today. I'm proud to present here, Sweden's first National
Voluntary Review.

I am also proud to note that several international analyses have concluded
that Sweden has a favourable starting position. According to Statistics
Sweden, we already fulfil 49 of the agenda indicators. Poverty, gender
equality, education, health, water and infrastructure are example of areas
showing positive results.

What have we learnt from our work with sustainable development?
An essential factor behind the positive development and the implementation
of the agenda is the peaceful and democratic conditions that characterise our
country. This has fostered the development of a culture of cooperation. For
Sweden building transparent and accountable institutions has been key. We
have a dynamic, innovative private sector and a strong economic growth.
The social partners are well organised and have a focus on finding solutions
through negotiations. This Swedish societal model is built on a long tradition
of cooperation. A focus on cooperation and partnerships is also crucial for
the Agenda.

Through the democratic and political path, we have been able to develop a
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welfare model with the ambition to provide access to health care, school and
education, housing, employment and social protection for all citizens.

Many of these fundamental services are managed by our municipalities. The
fundamental principle of local self-governance provides freedom to adapt
services to local priorities and a changing world.

The local and regional levels also have a significant role in cooperation with
local business and civil society. The business sector has a key role in the
implementation of the Agenda. Companies are encouraged to use their
creativity and innovation capacity to make their contribution.

***

Ladies and gentlemen,

Since the Agenda was adopted several initiatives have been taken by the
Swedish government. A multi-stakeholder National Committee for the 2030
Agenda was appointed in 2016 with the task to promote the implementation
and to propose an overarching action plan.

86 agencies have reported on how their activities relate to the 2030 Agenda.
Statistics Sweden has published a statistics-based state-of-the-art of
Sweden's implementation of the Agenda.

These reports and analyses, together with valuable contributions from a
broad range of stakeholders have provided a basis for the report presented
by Sweden today. Our ambition has been to present a factual analysis of all
goals, based on the targets and indicators of the Agenda.
However, Sweden also has challenges. A major challenge is our
unsustainable consumption and production patterns.

In a long perspective, Sweden has, over the years taken steps towards an
equal society. But still, challenges related to inequality remain, between
people and between different geographic parts of our country – and have
actually risen over time.

We need to work hard to provide equal opportunities for people with
disabilities, LGBTI - lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex -
persons, other minorities and immigrants. We need to reduce income gaps.
Sweden has an explicit feminist government, but we still have challenges
related to gender equality. For example, women and men are still not equally
payed for the same work. We must also eliminate disparities in employment



rates between women and men and increase the disposable incomes of
certain vulnerable groups.
Differences in health, well-being and access to healthcare need to be
reduced.

Furthermore, regarding education, we need to ensure that all students have
the same opportunities for learning, regardless of differences in
preconditions and background.

Climate change affects each and every one of us. We need to find methods
for quick and efficient contribution to prevent climate change both in
Sweden and in other parts of the world. The situation for our oceans and seas
pose global and national challenges.

Clearly, we still have a lot of work to do.

***

Ladies and gentlemen,

Sweden has high ambitions for the further implementation of the 2030
Agenda – both nationally and by contributing to its global implementation.

For Sweden the implementation of the Agenda involves a process of
successive transformation and further development of Sweden's societal
model as a modern and sustainable welfare state.
A number of stakeholder platforms and partnerships with a bearing on the
2030 Agenda have been created and are becoming increasingly important.

Solidarity is a cornerstone of our work. I am proud to say that the Swedish
Government has strengthened policy coherence that gives a central place to
the rights perspective and the perspective of poor people. The rights of
women and girls are key. In accordance with our feminist foreign policy we
bring all our foreign policy tools into play for gender equality including
Sexual and Reproductive Health and Rights.
Sweden is fully committed to the Addis Ababa Action Agenda on financing
for development. I am happy to note the broad engagement among the
Swedish private sector and civil society to engage in enhanced partnerships
to this end.

Development cooperation will continue to play a part in the implementation
of the 2030 Agenda. For the last decade Sweden's aid has amounted to about
1 per cent of GNI annually. In December 2016, the Government presented a



new policy framework for Swedish development cooperation and
humanitarian aid, based on the 2030 Agenda.

***

Ladies and gentlemen,

The need to continue the work for sustainable development and poverty
reduction is something we must do this together, learning from each other.
Dialogue on urgent issues is of utmost importance, such as addressing
challenges to our seas and marine resources and climate change. Sweden
recently co-hosted together with Fiji the Ocean Conference in New York.
Last month a new climate law was adopted by the Parliament promising zero
net greenhouse gas emissions by 2045. In Sweden we have a set of
Environmental Quality Objectives since 1999. Now we all need to step up to
implement the 2030 Agenda and the Paris Agreement. For this we need
leadership. Sweden has the ambition to be one of the leading countries in the
implementation of the Agenda.

Our leadership is about standing up for rights, sharing the burden, tackling
challenges and working together in building innovative partnerships.

The 2030 Agenda is about transforming our world to the better. A world we
can enjoy but also hand over to our children and grandchildren.
The Swedish government must work hard and take its full responsibility. But
the government is not alone. We have the local engagement and a broad
engagement in all sectors of the Swedish society to be partner for fulfilment
of the Agenda. Young people's perspective is crucial.

To conclude, I would like to take you on a time travel into the future and
listen to what the young people hopefully will say about our progress in
2030.



Tal från Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabis
anförande vid seminarium om kris-
och katastrofberedskap
Publicerad 15 februari 2017 Uppdaterad 15 februari 2017

Anförande av civilminister Ardalan Shekarabi vid
seminarium om kris- och katastrofberedskap, Mexiko,
13 februari 2017. Det talade ordet gäller.

Sweden's contributions to Disaster Risk Prevention and
Mitigation

Ladies and Gentlemen, distinguished guests,

Let me begin by thanking the Swedish Ambassador Annika Thunborg and
Business Sweden for hosting and arranging this important meeting.

I am happy to be here today to discuss these very important topics –
sustainability, implementation of Agenda 2030 and disaster relief and
resilience. I think we have much to learn from each other when it comes to
sustainability, Agenda 2030 and building capacity for disaster risk reduction.

I look forward to continuing the dialogue with you. Sweden is firmly
committed to living up to the commitments of the Paris Agreement and I am
happy to see that governments in Latin America are equally committed.
Combatting climate change and building climate resilient societies is a task
that is common to us all.

The 2030 Agenda is about transforming our world for the better – a holistic
plan for action on all fronts: socially, economically and environmentally. We
need to build a world where each one of us embraces the challenge of
pursuing a sustainable development.
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Sustainable development constitutes one main thematic priority for Swedish
development cooperation. The reasoning behind this is obvious: to eradicate
poverty, we must build resilience and reduce environmental degradation.

An increasing number of people around the world are being affected by
various kinds of disasters. Over 70 000 people on average are killed by
disasters every year and at least a quarter of a billion people are affected.
There are many sad examples of countries being thrown back up to 20 years
in their economic development as a consequence of the dramatic effects of
disasters.

Needless to say, disasters pose a significant threat to development. They
challenge the prospects for achieving Agenda 2030, and absolute levels of
disaster risk are increasing due to various pressures, including climate
change.

Ladies and Gentlemen,

There is nothing we can do to stop hurricanes, tsunamis and earthquakes
from striking. But what we can do is to enhance the use of preventive
measures. We need programs of action that include not just early warning
systems but above all, more long-term measures.

An important strength of Agenda 2030 in resilience building is the focus on
national capacity building for disaster risk reduction, primarily by
mainstreaming disaster reduction and climate change adaptation in poverty
reduction strategies.

In May, the meeting of the Global Platform for Disaster Risk Reduction will
be held here in Mexico. It will be an important event for the successful
implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Joint
efforts with more energy and determination at all levels – including
cooperation between countries like ours – are needed to succeed in in
building resilience globally. I would like to take this opportunity to thank
Mexico for hosting the Global Platform, and congratulate you on your
engagement in this crucial factor for achieving sustainable development.

Disaster risk reduction remains high on the Swedish development agenda. It
needs to be a key part of development, environmental and humanitarian
policies. The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida,
integrates a risk reduction component into all relevant parts of our



development cooperation. We also support disaster preparedness and risk
reduction through the UN secretariat for disaster risk reduction. Sweden is
the biggest bilateral donor to the organization and we also chairs the
organizations group of friends in Geneva. This is, and will continue to be a
priority for the Swedish Government.

Before concluding, I would like to address to a dimension that deserves
increased attention: the fact that, in many respects, disasters affect men and
women in different ways. Women are often more vulnerable as a result of
the social structure of which they are part. The earthquake in Haiti last year
and its consequences was a clear example.

We need to promote gender-sensitive approaches to disaster risk reduction
including in early warning systems. More research and awareness-raising is
needed about different vulnerabilities of men and women but also girls and
boys. More analysis is also needed on how disaster risk reduction strategies
can address these dimensions in a much more focused way.

Dear Friends,

A more integrated approach between climate change, disaster risk and
poverty reduction will help us reach our common goals. Sweden is
committed to continue to be an active partner with you within the disaster
risk reduction system, helping to build resilience in the years to come. I hope
that this meeting can make an important contribution to resilience building
for both our countries. I look forward to continued cooperation with you.

Thank you.



Tal från Finansdepartementet

Tal av Ardalan Shekarabi på
Midterm Review of the Istanbul
Programme of Action (på
engelska)
Publicerad 30 maj 2016 Uppdaterad 30 maj 2016

Antalya, 27 May 2016. Det talade ordet gäller.
Distinguished Delegates,

Last year was a remarkable year for international development and
cooperation. The agreements in Addis Ababa on financing; in New York on
sustainable development; and in Paris on climate change, together constitute
a new paradigm for global development.

A paradigm of solidarity and promise – where the particular concerns and
legitimate aspirations of Least Developed Countries are recognised.

That is why the mid-term review on the implementation of the Istanbul
Programme of Action is of such importance. We must focus our minds and
efforts on the special situation of LDCs.

This meeting is about addressing their needs. Your needs.

Sweden stands firmly by LDCs. We are reliable.

We consistently contribute 1 % of Gross National Income to development
cooperation, well above the UN target. This is Swedish Government Policy
since the 1960s.

We are also a top donor to LDCs, allocating 0,3 per cent of our Gross
National Income.
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We call on other developed countries to deliver on agreed global
commitments on financing. That is fundamental.

But there is more we must agree and act upon.

Firstly: fair trade – not only free trade.

Sweden has worked and will continue to work for the integration of the
LDCs into the multilateral trading system. We champion duty-free and
quota-free market access,

and reduced trade obstacles, for LDCs. The Swedish government actively
encourages imports to Sweden and Europe from developing countries.

Secondly: climate action.

Climate change affects all countries. But the consequences are most severe
for the poorest and most vulnerable. Sweden is doing and will continue to do
its share.

On mitigation, we have set ourselves a bold target: to become the first fossil-
fuel free welfare nation in the world.

And we are taking a leading role on climate finance. Sweden is the largest
donor per capita to the Green Climate Fund, and one of the largest donors to
the Least Developed Countries Fund.

This year, we are doubling our multilateral climate support to developing
countries, with special focus on LDCs.

Importantly: those most in need, should be the first in line. Sweden is making
a particular effort to secure the access to financing for developing countries.

We challenge others to follow on climate financing. Live up to the promises.

Thirdly: combat inequality.

I am upset by the rising inequality between and within nations. Inequality is
bad politics and economics. It reduces trust and prospects for growth. It
affects social cohesion.

We need a global commitment to reverse this trend. And we can do it.

By practicing solidarity among nations, such as through international



cooperation, development aid, technology transfer and more. The
Technology Bank, hosted by the government of Turkey, can make an
important contribution.

And domestically through social dialogue, decent work for all, and ensuring
equal access to education, health and other services.

It remains particularly important to work for gender equality. Investing in the
education of girls is not only right, but smart.

Fourthly: sensible policies.

The universality of the new development agenda must not divert our focus.

There are special development needs of LDCs: eradication of poverty,
capacity-building, promotion of diversified productive capacities, and
strengthening social protection. These needs must be addressed.

And we must also commit to smooth transition arrangements for countries
graduating from LDC status.

Distinguished Delegates,

Leave no one behind. That is our promise.

Sweden is ready to do its part in fulfilling that promise – and to work with
others in solidarity. For those most in need.

Thank you.



Tal från Statsrådsberedningen

Tal av statsminister Stefan Löfven
vid Sustainable Development
Solutions Network Northern
Europe
Publicerad 29 februari 2016 Uppdaterad 29 februari 2016

Göteborg, den 26 februari 2016 Det talade ordet gäller.
Madam Vice-Chancellor,
Mr President,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

"Deep in the forest there's an unexpected clearing that can be reached only
by someone who has lost his way."

This is a quote from one of Sweden's best loved poets, Tomas Tranströmer. It
reveals hope, but also the mystery of the ways forward.

I remember the turn of the millennium. There weren't many people who
believed that the Millennium Development Goals could be achieved.

Today we know better. We know that goals matter. We know they require
cooperation, new alliances and new thinking. And this is why we are here
today – to trigger transformative change.

Thank you very much for the invitation and the possibility to be here.

2015 was the best and one of the worst years in human history at the same
time. And quite frankly, this is hard for people to grasp.

It's easy to veer between extremes – either being too optimistic or, more
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likely, too pessimistic. It seems to be a human feature that we have a hard
time dealing with opposing facts. But we need to be able to handle two
thoughts – two realities – at the same time.

Last year was the best ever for the average human being. The World Bank is
now reporting that fewer than 10 per cent of the world's population now live
in extreme poverty. Nine out of ten boys and girls go to school. Billions of
people have gained access to clean water. A global middle class is emerging
where one in two people have access to a mobile phone.

The world is actually better-educated, better-fed, healthier and freer than
ever before.

At the same time, no one can have failed to note that last year was also the
worst in a long, long time; with deepening wars, conflicts and terror attacks.
We have the worst refugee crisis since the Second World War.

And last year was also the warmest on record. Climate change is catching up
with us.

And even though we are seeing less poverty in the world, inequality is
increasing.If you fill a bus with the richest people in the world, they own as
much as the 3.5 billion poorest people.

So in spite of great progress, a lot of work remains to be done.

The 2030 Agenda with the 17 Global Goals is an extensive to-do list for the
planet. Agreeing on the list was an important step in itself. But now the work
has to begin. And your work on connecting society, academia and business.
to find and spread solutions to reach the goals is crucial.

And in this work, I would like Sweden to take the lead.

There are two reasons for this.

It is the right thing to do. It is morally right. Allow me to digress for a
moment and make a personal reference. You may know that I was a foster
child. Ten months old, I arrived to my new parents in the northern part of
Sweden, to a small village called Sunnersta. A loving family took me in.
They raised me as their own child.

That means that I had the good fortune to be brought up in a society
where the legacy from the past doesn't prevent a good future, in a society



where people take responsibility – not only for themselves but also for
others.

To me, the 2030 Agenda carries that same shared responsibility. We all have
a responsibility towards others, not only ourselves.

But it is also economically smart. Let me quote the IMF's Managing Director
Christine Lagarde.

"You do not need to be an altruist to support policies that lift the incomes of
the poor and the middle class. Everybody will benefit from these policies,
because they are essential to generate higher, more inclusive and more
sustainable growth."

To put it short – equal societies perform better.

But there is even more to it than that. I want Swedish research and Swedish
companies to be at the very forefront with the best innovations, newest
technology and smartest solutions, because it is also good business.

It will develop us as a country.It will both strengthen productivity and give
us a competitive edge. It will create jobs and growth. We have a win-win-
win situation.

Friends,

One of the success factors for the Global Goals and the 2030 Agenda  is the
broad inclusion in developing these goals. It gives us strength now as we
move forward.

And I am optimistic, truly optimistic.

I see the determination that all of you here represent. On a daily basis I meet
people from every part of the society and all sectors who are ready to
contribute.

Gothenburg is one of many Swedish municipalities that are showing the way
as Scandinavia's largest transport hub with its port, the large automotive
industry and the leading scientific research at Chalmers and the University of
Gothenburg. You are trail-blazers for greener transport systems, and this is
the result of close cooperation between politicians,
local authorities, business and academia, sharing goals and visions.



At national level I have set up an Innovation Council with representatives of
business, academia and civil society to boost our innovation capacity.
Research is important, but just as important is the ability to translate findings
and ideas into products and services for the benefit of everyone. Innovations
will be key for the transition to a more sustainable society.

To spur this transformation even more, the Government has set an ambitious
national goal. Sweden will become one of the world's first
fossil-free welfare nations. We will demonstrate that you can combine
freedom from fossil fuels with prosperity, and I hope this will send strong
signals to the rest of the world.

Many Swedish companies have played a decisive role in the development of
the 2030 Agenda Ericsson's commitment has brought about considerable
progress in terms of the entire ICT industry. Volvo and Scania are
forerunners when it comes to transport of the future, and they are showing
how we can build fossil-free transportation in both developing countries and
developed economies.

In the area of consumer goods, both IKEA and H&M are informing people
all over the world about the importance of their consumption decisions.
Without the influence of consumers, the business sector will not change.

The Swedish finance industry has also played a key role in finding new
models to finance the transition, and I would like to give one example
the work of Swedish Bank SEB on Green Bonds, which have gone from
being a small pilot project to a billion-kronor industry in the course of just a
few years.

Three ministers in the Government have particular responsibility for
implementation. It is shared between the Minister for Public Administration,
Ardalan Shekarabi, the Minister for Strategic Development and Nordic
Cooperation, Kristina Persson, and the Minister for International
Development Cooperation, Isabella Lövin, who you will be hearing later this
afternoon and who will develop our international agenda.

The Government will appoint a national delegation to facilitate and stimulate
implementation. The lessons learned from the implementation of Agenda 21
after the Rio Summit in 92 tell us that transformation is much stronger if it is
constructed from the bottom up. Therefore, the delegation will work closely
together with municipalities and counties.



A large number of government agencies will contribute with their
knowledge, such as Statistics Sweden, which will help to develop indicators
for follow-up and evaluation.

This will make the work and the results concrete.

Internationally, I have launched a High-level Support Group
with eight other world leaders. We promote the sharing of experiences and
best practices, and we are working to maintain engagement
for the implementation of the agenda at the highest political level around the
world.

There is no doubt that a framework of accountability – nationally, regionally
and globally – helps all of us to deliver results.

Friends,

Let's go back to the unexpected clearing. Ground-breaking discoveries are
not always made where or when we might expect.

New knowledge must be allowed to develop both in close cooperation with
practice, in enhanced collaboration between academia, business and society,
but also more freely, led by curiosity, with an understanding of how the
world works as the only motivation.

All together this will give us new tools to create a better world for everyone.

Nothing could be more rewarding. So let's get to work.

Thank you.



Tal från Statsrådsberedningen

Statsministerns tal vid lanseringen
av Sveriges arbete för att nå de
Globala målen
Publicerad 18 januari 2016 Uppdaterad 18 januari 2016

Stockholm den 18 januari 2016 Det talade ordet gäller.
Ers Kungliga Höghet,
Dr Nabarro,
Vänner,

Varmt välkomna till det som är en startskott för Sveriges arbete med att
genomföra Agenda 2030. Särskilt roligt att så många, från så många olika
delar av samhället är här.

För är det något som jag vet, så är det att resultat nås när vi arbetar
tillsammans – näringsliv, fackförbund, civilsamhälle, forskare, politiker och
tjänstemän på alla nivåer.

En av framgångsfaktorerna för de globala målen och Agenda 2030 är att så
många har varit involverade i att ta fram dem. Det ger oss kraft när vi nu ska
gå vidare och genomföra målen.

Tack för att ni är här redo att ta er an den uppgiften. Jag ser mycket fram
emot att ta del av era tankar och idéer inför det arbete som ligger framför
oss.

Vänner,

"Ett stilla liv på randen av en vulkan är illusoriskt. I dagens värld angår allt
alla."

Orden är Václav Havels och formulerades efter den omvälvning världen stod
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inför när Berlinmuren föll. Borta var det kalla krigets låsningar
och en ny tid för globalt samarbete inleddes. Det var en tid när
globaliseringen på allvar ställde världens ledare och länder inför helt nya
utmaningar och helt nya möjligheter.

Det decennium som följde var en tid då världens stora framtidsfrågor
diskuterades på ett pärlband av världskonferenser, inte minst
Miljökonferensen i Rio, Kvinnokonferensen i Beijing, Konferensen om social
utveckling i Köpenhamn, Befolkningskonferensen i Kairo.

Och det var det arbetet som ledde fram till millenniemålen.

Och jag vet från tiden vid millennieskiftet att då var det inte många som
trodde att målen skulle kunna nås.

Man var van vid att i FN formulerades viktiga mål och visioner, men också
vid att det slarvades med att genomföra det som beslutats.

Men olyckskorparna hade fel. Vi har visat att det är möjligt att förändra och
förbättra världen. När viljan finns, när det globala ledarskapet är starkt och
när globaliseringens möjligheter tas till vara.

I slutet av förra året kunde vi läsa i den amerikanska tidskriften The Atlantic
om att 2015 var "The best year in history for the average human being."

Och mycket som redovisas kopplas till FN:s millenniemål.Fattigdomen
halverades – fem år före utsatt tid. 9 av 10 flickor och pojkar världen över
går i dag till skolan. Mödradödligheten har minskat, barndödligheten likaså.

Miljarder människor har fått tillgång till rent vatten. Fram växer nu en global
medelklass där varannan människa har tillgång till en mobiltelefon.

Vänner, världen har inte blivit sämre, den har blivit bättre.

Men vi lever i en tid av paradoxer. Parallellt med en positiv utveckling så ser
vi fördjupade krig och konflikter, terrorattacker, vi har en pågående
flyktingkris och allvarliga miljö- och klimathot. Det gör å andra sidan till att
oron växer.

Och även om framstegen är stora så lever fortfarande 800 miljoner
människor i extrem fattigdom. 90 miljoner barn i världen är fortfarande
undernärda. Kvinnor i världen har fortfarande mindre makt,
sämre tillgång till arbetsmarknaden och utbildning.



Mycket arbete återstår.

Det var med detta perspektiv – av utmaningar och möjligheter -
som världens ledare samlades i New York i höstas och enades om Agenda
2030 med sina 17 globala mål.

Det var i denna ödesgemenskap som vi i samlades december kom överens
om ett nytt bindande klimatavtal.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt det väl: "Vi är den första
generationen som kan utrota fattigdomen. Och vi är den sista generationen
som kan stoppa klimatförändringarna."

Och arbetet ska inte göras av någon annan, någon annanstans.
Det ska göras av oss alla tillsammans. Målen ställer väldigt höga krav på alla
länder och alla aktörer. Min ambition är att Sverige ska gå före.

Och det finns två skäl till det.
1. Det är moraliskt rätt.
Vi har ett ansvar för fler än oss själva här och nu. Vi har ett ansvar för
människor i hela världen, men också för framtida generationer.

2. Men det är också ekonomiskt smart.
Jag vill att svenska företag ska vara de som tar fram den nya teknik och
lösningar som världen ropar efter för att minska koldioxidutsläppen. Vi
kommer att gynnas som land av att ligga i framkant av klimatomställningen.

Sveriges styrka ligger i att vara ett jämlikt och jämställt samhälle; som inte
trots, utan på grund av, sin solidaritet och tolerans, är rikt, modernt och en
ledare i världens utveckling. Det är det Sverige vi strävar efter.
Det är det Sverige vi tror på.

Och jag vet att det i Sverige finns massor av både idéer och lösningar.

För drygt ett år sedan träffade jag till Mehrdad Mahdjoubi
när han utsågs till årets tekniker. Ni har säkert hört talas om honom. Han har
utvecklat världens mest avancerade och effektiva duschsystem. Systemet är
konstruerat för att spara 90 procent vatten och 80 procent energi, samtidigt
som duschvattnet blir renare än vanligt varmvatten från kranen. Han har
dessutom lyckats omvandla sin innovation till en affärsidé och grundat
företaget Orbital Systems. Nu är de redo för global lansering.

Många svenska företag ligger väl framme. Scania och Volvo som arbetar



målmedvetet för en grön transportsektor med låga utsläpp.
Hennes & Mauritz som är en av världens största användare
av ekologisk bomull och samtidigt arbetar för arbetstagares rättigheter.

Det finns fler exempel: Ericssons digitala lösningar, ABB:s utveckling av
smarta elnät och IKEA:s mål att producera sin egen förnybara energi
och göra det enkelt för oss vanliga människor att leva miljövänligt med
ledlampor och solpaneler.

Jag skulle kunna fortsätta för detta är något av det jag tycker är allra roligast
– när jobb växer fram ur innovationer som omvandlas till affärsidéer och når
ut på nya marknader.

Hållbara affärsmodeller ger konkurrensfördel för svenska företag. Det här är
Sveriges framtid. Detta gör skillnad – i Sverige och i världen. Och det skapar
jobb och tillväxt.

Låt mig ta ett annat föregångsexempel. Malmö - en kommun som de globala
målen till sina. Ni visar vägen med både innovativt miljöarbete och förslag
för att utjämna hälsoklyftorna. Och det finns många fler kommuner som gör
viktiga insatser för en hållbar utveckling – Karlstad, Örebro, Lomma,
Östersund och Borås bara för att nämna några.

All den kunskap och de erfarenheter som finns ska vi ta till vara.

Tre ministrar i regeringen är särskilt ansvariga för genomförandet.Det är
civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och
framtidsminister Kristina Persson.

Regeringen kommer inom kort att utse en nationell delegation för att
underlätta och stimulera arbetet med genomförandet. De kommer att få i
uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan.

Till vår hjälp har vi även ett stort antal myndigheter som kommer bidra med
sin kunskap, ett exempel är SCB som hjälper till i arbetet med att ta fram
indikatorer för uppföljning. Så blir både arbetet och resultaten konkreta.

Men allra viktigast är alla ni som är här i dag, den bredd som ni företräder
och det engagemang som ni har med er. Er kunskap krävs. Ert arbete är
avgörande. Det är tillsammans som vi ska göra detta.

Och vilken historisk möjlighet att få vara med och göra skillnad.



Vi har en gedigen "att-göra-lista". Nu sätter vi igång.

Varmt välkomna. 



Tal från Finansdepartementet

Anförande vid Jordanian-Swedish
Business Forum
Publicerad 28 oktober 2015 Uppdaterad 28 oktober 2015

Amman, Jordanien, den 28 oktober 2015 Check against
delivery
Your Excellency Maha Ali, Minister of Industry, Trade and Supply

Distinguished Representatives of the Jordanian Business Community,

Dear participants in the Swedish Business Delegation,

Ladies and Gentlemen,

Good afternoon and a warm welcome to this Swedish-Jordanian High-level
Business Seminar!

Let me first of all again thank the Jordanian Government, in particular the
Ministry of Trade and Industry and the Jordanian Chambers of Industry and
Trade as well as the Investment Commission for their warm hospitality and
for good co-operation in preparing this seminar.

It brings me great pleasure to be here in Jordan as the Head of a business
delegation comprising 16 Swedish companies. In fact, it is the first officially
organised trade mission to Jordan since 2009. 

Why now? Why Jordan?

Firstly, the new Swedish government puts great emphasis on an export-
driven growth of the Swedish economy. A new Export Strategy has recently
been launched and increasing trade relations with the Middle East remains a
high priority. Our export to Jordan is on average 100 mUSD annually and
covers industrial equipment, medical & pharmaceuticals, pulp and wood
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products. A number of Swedish companies are already present in Jordan,
such as ABB, Ericsson, Tetra Pak and Astra. More than 20 have various
forms of partnerships with Jordanian partners. Also, we see some Jordanian
investments in Sweden.

Secondly, the Syria crisis and it’s profound consequences for this region is
also of great importance to Sweden. Over 90 000 asylum seekers from Syria
have arrived in Sweden since the conflict started. Sweden remains one of the
largest humanitarian donors to alleviate the suffering of affected populations.
Jordan and other neighbouring countries have been carrying a heavy burden
ever since the conflict started, for which you deserve our utmost respect and
support. In fact, in a few weeks time, my government will decide on a new
Syria-crisis strategy - allocating development funds to vulnerable populations
inside Syria and neighbouring countries, including Jordan. 

Against this background, I would like to stress two objectives of this on-
going trade mission. The first objective is to understand better the process of
supplying the UN organisations working here in Jordan. In fact, yesterday we
visited Azraq Camp hosting 24 000 Syrian refugees. We got a good overview
of the situation in the camp and on the needs and challenges facing its
inhabitants. But as I open this Swedish – Jordanian business forum, I would
like to put emphasis on the second objective: Seeking partnerships with the
Jordanian business community, both in terms of accessing the Jordanian, as
well as the UN market, here in Jordan. Also, as a regional hub for goods and
services – understanding the Jordanian market will give Swedish business a
competitive advantage when we move into a phase of reconstruction of Syria
and Iraq. This underlines the need for a long-term perspective on our efforts
to promote Swedish-Jordanian trade relations and the need for
comprehensive follow-up of our joint efforts.

What has struck me during my brief visit to Jordan is the rapidly growing
needs and challenges that the Jordanian national and local institutions as well
as international organisations are facing following the humanitarian crisis in
this region. Here I feel the private sector can make important contributions
by bringing innovative solutions to the table. I see it as an opportunity that
several new, innovative companies are present her today as part of the
Swedish business delegation. And in this context I would like to emphasis
again the opportunity for win-win partnerships with Jordanian suppliers
where Swedish innovation and technology can partner with Jordanian
knowledge and expertise to deliver best possible solutions. We will hear
more about a Swedish-Jordanian success story in the context of UN
procurement later this afternoon.



Before I conclude, let me once again thank all Jordanians and Your
Excellency Minister Maha Ali for the warm welcome to your country. I look
forward to this business seminar and I hope for active discussions and
networking opportunities.

Thank you for your attention!



Tal från Finansdepartementet

Anförande vid FN-symposium:
Supplying the United Nations in
the Middle East
Publicerad 28 oktober 2015 Uppdaterad 28 oktober 2015

Amman, Jordanien, den 28 oktober 2015 Check against
delivery
Your Excellency, The UN Resident Representative and Humanitarian Co-
ordinator to Jordan, Mr Edward Kallon,

Dear Representatives of UN organisations in Jordan and the region,

Dear participants in the Swedish company delegation,

Ladies and Gentlemen,

I would like to begin by extending a warm welcome to all of you who have
gathered here for today’s symposium. It brings me great pleasure to be here
as the Head of a delegation of sixteen Swedish companies which represent
the best of Swedish innovation.  It is indeed quite a milestone. This is the
first Swedish trade delegation to Jordan since 2009 and a testament to the
growing interest of the Swedish private sector for the UNs activities in the
region.  We had a very interesting day yesterday together with the UNHCR,
including a visit to Azraq Camp. It was, to my knowledge, the first time ever
an official Swedish trade mission visited a refugee camp.

Sweden is a longstanding and committed partner to the United Nations.
Sweden is one of the UN’s top contributors when it comes to voluntary
contributions. We contribute personnel to peace operations and give un-
earmarked core support to most of the UN organizations. Since the new
government took office last year, we have paid special attention to climate
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financing and the future of humanitarian assistance. Our contributions also
include engagement, resources and ideas.

Sweden’s UN policy seeks to contribute to peace, security, sustainable
development and gender equality. It is part of a solidarity-based foreign
policy and a means for responding to crises that affect us.

Sweden is also one of the largest humanitarian donors in the world, the Syria
crisis being no exception. In a few weeks’ time, my government will
announce a specific Syria Crisis Strategy and allocate development funds to
vulnerable populations inside Syria and neighbouring countries, including
Jordan.  Resilience is a key component to this strategy; livelihoods and
access to basic social services will feature prominently.  

In its commitment to the UN, Sweden also sets clear requirements for a
modern, effective, transparent and legitimate United Nations that is equipped
to meet future challenges and take advantage of future opportunities.
Needless to say, one of those dimensions is procurement.  

Sweden is an export driven economy and as such, the government places
high importance on promoting and assisting Swedish companies to expand
into international markets. Our newly adopted Export Strategy emphasises
the need to look more closely at, amongst other areas, supplying the UN. We
have an ambition of increasing our level of procurement to the UN which
currently stands at around 0.16 percent of total UN procurement.  We can do
better.   

Against this backdrop we are gathered here today with the objective to
better understand the process of supplying the UN organisations working
here in Jordan.  Yesterday we visited Azraq Camp hosting 24 000 Syrian
refugees. We got a good overview of the situation in the camp and on the
needs and challenges facing its inhabitants. We were also briefed by
UNHCR on the overall situation of Syrian refugees in Jordan. We saw at
first-hand how the UNHCR uses innovative technologies to increase
efficiency, security and dignity for its end users.

What has struck me during my brief visit to Jordan is the rapidly growing
needs and challenges that the international organisations are facing following
the humanitarian crisis in this region. Here, I feel the private sector can make
important contributions by bringing innovative solutions to the table.

Sweden is one of the most innovative nations in the world and the delegation



here today reflects that fact. We have companies that are active in the fields
of energy, water, sanitation and health. As you will also see, many of them
are distinguished by their emphasis on sustainability.  Some of these
companies have worked with the UN or its implementing partners before and
some are new to the field of UN procurement. The companies represented
are both our large blue chip companies as well as small to medium sized
enterprises. What unites them is their interest in better understanding current
needs of the UN and whether their products can have an added value and
create win-win partnerships.

From a Swedish donor perspective, we would like to emphasize the need to
think of procurement in terms of sustainability. How procurement is geared
and carried out will impact on how we succeed to fulfil the new Global
Sustainable Development Goals. Sustainability has for long been an key
value and quality of Swedish goods, services and systems. Here, the UN has
an important responsibility to further streamline these newly adopted
milestones.

Swedish companies and the government also need to do our homework. That
is why my Government has launched a national action plan for business and
human rights, which has been drawn up in dialogue with businesses, trade
union organisations, government agencies and civil society. Our belief is that
business and respect for human rights go hand in hand and must be part of an
active corporate social responsibility policy.

Once again, I would like to thank all of you for being here today. I hope that
this will serve as a platform and a starting point for future co-operation.
Sweden stands firm in its commitment and support to the UN and we hope
that you are as delighted as we are to open this new chapter of dialogue with
you. 

Thank you.



Tal från Finansdepartementet

Anförande vid
Upphandlingsmyndighetens
invigning
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 01 september 2015

Den 1 september 2015 höll civilminister Ardalan
Shekarabi ett anförande vid invigningen av
Upphandlingsmyndigheten.
Det talade ordet gäller.

En dag, på senhösten 1969, trängs en grupp forskare i ett anspråkslöst rum
på UCLA. De ringer upp några kolleger på Stanford university, 50 mil bort.
“Har ni fått ett L?” frågar UCLA. “Ja”, svarar Stanford. “Har ni fått ett O?”
frågar UCLA. “Ja”, svarar Stanford. Forskarna på UCLA gör sig redo att
skicka den sista bokstaven, ett G. Men då kraschar Stanfords dator. Så kom
det sig att det första e-postmeddelande som någonsin skickades blev “Lo”.
Några timmar senare var datorn i Stanford igång igen, och UCLA kunde
skicka ordet “log”, varpå Stanford la till “in” för “login”.

Något år tidigare hade det gått ut ett förfrågningsunderlag från avdelningen
ARPA på det amerikanska försvarsdepartementet. Underlaget gick ut på att
utveckla ett datanätverk. De flesta etablerade företag tyckte att förfrågan var
verklighetsfrånvänd. Bara ett fåtal lämnade anbud. Men resultatet blev
ARPANET, föregångaren till dagens Internet. Det var ARPANET som
forskarna på UCLA och Stanford använde den där oktoberdagen, när
världens första e-post skickades.

Internet är bara ett exempel på hur samhällsomvälvande uppfinningar tas
fram i nära samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning.
Vilka konsekvenserna blir av Internets framväxt, det är vi bara i början av att
upptäcka. Men vem vet vad som hade hänt om inte det amerikanska
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försvarsdepartementet hade bestämt sig för att genomföra den där
upphandlingen, då för snart femtio år sedan.  

Och vi behöver ju inte korsa Atlanten för att förstå vad upphandlingen betytt
för samhället. Sverige skulle inte vara det land vi är idag utan våra
exportframgångar. Vi har sett en fantastisk teknisk utveckling, tack vare
upphandlingar och täta samarbeten mellan stat och näringsliv. AGA och
Lotsverket, ASEA och Vattenfall, LM Ericsson och Televerket – det är bara
några exempel. Vi har fått världsledande uppfinningar inom fyrbelysning,
högspänningsteknik och telefonväxlar. Det handlar om tekniska
landvinningar som förbättrat samhället. Det handlar om miljarder i
exportinkomster.  

Och det handlar om jobben. I augusti förra året berättade SVT om Jamal.
Jamal är civilingenjör och har 20 års erfarenhet av byggbranschen, men när
han kom till Sverige fick han inte jobb. Men så skulle allmännyttan i Örebro
rusta upp stadsdelen Vivalla. Bostadsbolaget ställde som krav i
upphandlingen att entreprenören skulle bidra till minskad
långtidsarbetslöshet. Arbetslösa Vivallabor skulle få praktik, utbildning eller
jobb. Jamal var en av de som fick chansen. En kort tid efteråt fick han fast
tjänst på ett annat företag. De sociala kraven i en kommunal upphandling
blev nyckeln som öppnade dörren till arbetslivet.  

Det handlar också om hållbarhet. Jag vet att flera av er varit involverade i
det viktiga arbetet med Giftfri förskola. Vi vet att små barn får i sig högre
halter av gifter än vuxna, i förhållande till sin kroppsvikt. Barn växer och går
igenom känsliga utvecklingsstadier. De rör sig nära golvet och stoppar gärna
händer och leksaker i munnen. Barn är alltså extra utsatta för farliga
kemikalier. Därför måste förskolan vara en så ren miljö som möjligt.

En hel del kan varje enskild förskola göra, men inte allt. Många av de
produkter som finns på en kommunal förskola har upphandlats centralt.
Därför är det kravpaket som ni har tagit fram så viktigt. Det hjälper Sveriges
kommuner att upphandla varor som skapar en bättre vardagsmiljö för våra
barn.   

Vi ser alltså vilka starka krafter upphandlingen rymmer. Används den på rätt
sätt kan den omvandla ett helt samhälle. Den moderniserar vår ekonomi, den
skapar jobb och den bidrar till ökad hållbarhet.

Men vi vet också vilka chanser vi missar när upphandlingen får fel
förutsättningar. Ni kanske har hört talas om hur det gick till när SJ på 80-



talet skulle upphandla ett snabbtåg. I förfrågningsunderlaget krävde man att
tåget skulle vara lokdraget. Det var också vad ASEA levererade – dagens
X2000. Samtidigt hade den italienska modellen Pendolino en motor i varje
vagn. Det var naturligtvis mer flexibelt. Därför gick Pendolino bättre på
exportmarknaderna och används idag i många olika länder. X2000 körs bara
i Sverige.

Om förfrågningsunderlaget till X2000 hade varit mer inriktat på
funktionskrav, vem vet vilka exportframgångar Sverige hade haft? Om det
hade funnits ett mer utvecklat upphandlingsstöd då på 80-talet, kanske hade
X2000 kört genom hela Europa idag?

Det här, mina vänner, sätter fingret på varför Upphandlingsmyndighetens
uppdrag är så viktigt. Vi vet att det stöd ni kommer att erbjuda är hett
efterfrågat. Kommunerna frågar efter det. Myndigheterna frågar efter det. Vi
har än så länge bara sett början på vad vi kan åstadkomma med en mer
strategisk offentlig upphandling. Att Upphandlingsmyndigheten idag är en
egen, fristående myndighet är en viktig signal om hur prioriterade era frågor
är för denna regering.

För tio år sedan var det kontroversiellt med miljöupphandlingar. Idag är det
en självklarhet. Jag är övertygad om att kraven på sociala hänsyn kommer att
ses som lika självklara om några år. Den utvecklingen har ni nu möjlighet att
sätta er prägel på.

Juridiken på det här området har förändrats snabbt. Det är dags att lämna de
dogmatiska tolkningarna bakom oss. Att hållbarhet skulle stå i motsats till en
modern marknad är ett föråldrat synsätt. Det hör hemma i förra årtusendet.
EU-rätten har kommit betydligt längre än så. Lissabonfördraget sätter inte
den inre marknadens utveckling över social och miljömässig hållbarhet. De
är istället jämställda mål. Möjligheterna till social och miljömässig hänsyn i
upphandlingen har stärkts.     

Men lagstiftning sätter inte omedelbara spår i verkligheten, om inte någon
hjälper till. Det är här ni kommer in. Det är ni som kommer att göra jobbet.

Jag är väldigt glad över att Ann-Christin Nykvist tackat ja till att fungera som
generaldirektör i det första, viktiga skedet. Jag har haft förmånen att lära
känna Ann-Christin bättre det senaste året. Statens tjänstepensionsverk är en
modern myndighet i mycket gott skick efter hennes insatser. Jag tror att
hennes breda erfarenhet av både Regeringskansliet och myndighetsvärlden
kommer att vara till stor nytta. Och jag är säker på att hennes glädje och



energi kommer att garantera att Upphandlingsmyndigheten får en flygande
start.

Alla ni som jobbar på Upphandlingsmyndigheten – jag blir nästan avundsjuk
när jag tänker på vilken viktig uppgift ni står inför. Tillsammans kan och ska
vi bryta ny mark. Ni har chansen att gå i främsta ledet för verklig
samhällsförändring. Jag är full av tillförsikt och också genuint nyfiken på hur
ert arbete kommer att se ut. Jag lovar att jag kommer att stödja det och följa
det noga!

 



Tal från Finansdepartementet

Anförande vid Kommuninvests
stämma om kommunala
utmaningar.
Publicerad 16 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Det talade ordet gäller.
Tack för möjligheten att få komma hit och som kommunminister få tala om
kommunernas utmaningar. Det är stora och viktiga frågor som jag har
förmånen att få ägna mig åt varje dag. I höstas påbörjade jag en dialog med
företrädare för landets kommuner om de här avgörande framtidsfrågorna.
Jag har genomfört ett antal rundabordssamtal i flera län. Jag kommer att
fortsätta de samtalen, men jag kan säga redan nu att några frågor
återkommer. Det är säkert ingen överraskning för er: det handlar om
växtkraften. Om demografin. Om investeringsbehov och samverkan över
kommungränserna – för att nämna några exempel.

Sverige har idag Europas snabbaste urbaniseringstakt. Det innebär stora
utmaningar, av olika slag, för hela landet. För kommuner med hög inflyttning
handlar det kanske om behovet av investeringar och om att hinna få
kommunal service på plats tillräckligt snabbt. I andra kommuner handlar det
om att hantera att människor flyttar, att befolkningen åldras, svårigheter att
rekrytera rätt personal. Både barnen och de äldre blir fler. Det ökar
resursbehovet i välfärdstjänsterna.

Samtidigt har nästan hälften av Sveriges kommuner idag färre invånare än
efter den senaste kommunreformen för 40 år sedan. Det säger sig självt att
det ställer oss inför stora utmaningar. Utan en aktiv politik och ett
gemensamt ansvarstagande finns det risk för växande regionala klyftor, som
sprider känslan av att vissa människor och vissa delar av landet lämnas efter.
Det kan vi inte acceptera.

https://www.regeringen.se/


Den mest avgörande frågan för både Sveriges ekonomi och kommunsektorn
är naturligtvis att få bukt med arbetslösheten. Jobben är därför regeringens
mest prioriterade fråga. En central fråga för både företagen och kommunerna
är investeringar i infrastruktur och bostäder. Järnvägen måste fungera bättre
för näringsliv och pendlare. Därför satsar regeringen 620 miljoner på ökat
järnvägsunderhåll redan 2015, och ännu mer från och med nästa år.

I höst kommer regeringen att återkomma med förslag på ökade investeringar
i bostäder. Kommuner ska få en stimulans för ökat byggande och
effektiviserad handläggning. Miljonprogrammet ska energieffektiviseras och
fler äldrebostäder byggas.

För att få ner arbetslösheten behöver vi också investera i utbildning. I den
budget som presenterades igår finns 6500 nya utbildningsplatser på
universitet, komvux och yrkesvux samt folkhögskolor redan under 2015.
Men vi nöjer oss inte med det. Vi behöver göra ännu större satsningar
kommande år. Med fler satsningar på skola, högskola,
arbetsmarknadsutbildning och matchning kan människor ta de jobb som finns
och de nya som växer fram.

Kommunsektorn står för större delen av välfärden. Kommunerna är både en
viktig del av den svenska ekonomin och av arbetsmarknaden. Ungefär en
fjärdedel av alla sysselsatta i Sverige jobbar i kommunerna. Regeringen
föreslår en rad förstärkningar av välfärden, och den kommun¬finansierade
sysselsättningen bedöms därför öka med ca 90 000 personer mellan 2014
och 2019. Det beror bland annat på regeringens satsningar på trainee- och
extratjänster i kommunerna. Jag kan också nämna att regeringen kommer att
tillföra resurser till förlossningsvården.

Låt mig vara tydlig: Regeringen står upp för den kommunala självstyrelsen.
Det är en modell som tjänat Sverige väl. Därför vill jag betona att jag
företräder en regering som står på kommunernas sida. Lösningar som ökar
statens makt kan ibland verka frestande, men det är inte den vägen vi ska gå.
Besluten ska fattas nära människorna.

Vänner,

låt oss tala en stund om välfärden – kärnan i den kommunala verksamheten
och hjärtat i samhällsbygget.

För en tid sen besökte jag ett demensboende i Malmö. Så fort jag kom in



slogs jag av miljön, hur ombonat och hemtrevligt det var. Jag hade ett långt
samtal med några av dem som jobbade på boendet. Det handlade om vad det
innebär att arbeta så nära människor som befinner sig i livets slutskede. Hur
det är att möta människor som har glömt det mesta, utom hur det kändes när
de var barn. Det var ett mycket fint samtal. Det genomsyrades av
personalens vilja att bemöta alla boende med respekt och värdighet.

Jag har ibland förmånen att besöka olika välfärdsverksamheter, och oavsett
om det handlar om äldreomsorg eller förskolor, finns det vissa saker som i
grunden är desamma. Jag slås nästan alltid av personalens engagemang och
vilja att göra sitt bästa. Varje dag hanterar de som arbetar i välfärden de
verkligt stora frågorna i livet: barn som föds. Ett barn som lär sig läsa. Nån
som har blivit allvarligt sjuk. Ålderdomens krämpor. Det är svårt att tänka sig
något som är mer meningsfullt än detta.

Ändå vet vi att delar av välfärden kämpar med rekryteringsbehov och att det
kommer att märkas särskilt mycket i vissa kommuner. Enligt SKL behöver
en halv miljon människor rekryteras till välfärden de närmaste tio åren.
Samtidigt visar SKL att medarbetare i kommuner och landsting är de mest
engagerade och motiverade på arbetsmarknaden. De ser fram emot att gå till
jobbet och tycker att det är meningsfullt. Undersökningar bland unga visar
att även de har denna bild av välfärden. En majoritet av dem skulle kunna
tänka sig ett välfärdsyrke. Om det är svårt att rekrytera måste det alltså bero
på något annat. Det är inte en fråga som har några enkla svar, men en faktor
som spelar in är arbetsmiljön. En del av detta, tror jag, handlar om de
styrningsmodeller som blivit allt vanligare inom välfärden under de senaste
decennierna, och som brukar kallas New Public Management.

Vi ska akta oss för att förenkla. Användandet av mål- och resultatstyrning,
utvärderingar och köp-och-säljmodeller har medfört en del positivt i offentlig
sektor. Men det finns också nackdelar. Det är en paradox att åtgärder som
var tänkta att minska byråkratin - idag har skapat en helt ny administrativ
börda i välfärdsmedarbetarnas vardag. I dess sämsta version urholkar New
Public Management tilliten. Istället för att lita på medarbetarnas kompetens
och erfarenhet sätts fyrkantiga styrmodeller och betungande mätningar i
centrum. Och kom ihåg att onödig kontroll också kostar skattepengar.

Detta försämrar också välfärdsyrkenas attraktivitet. Jag tror att om vi ska
lyckas rekrytera de många välfärdsarbetare som behövs de kommande åren,
så ligger en nyckel i att låta välfärdsproffsen vara proffs. Vi behöver ta fram
nya styrmodeller för välfärden som i högre utsträckning litar på
medarbetarnas vilja att göra ett gott jobb. Regeringen kommer att bidra i



arbetet genom en utredning som konkret och handfast ska ta fram alternativa
styrmodeller. Och detta arbete ska göras i nära samarbete med Sveriges
kommuner och landsting.

Vänner,

En viktig utgångspunkt i politiken är att verkligheten alltid är rörlig. Vi blir
aldrig färdiga med samhällsbygget och vi måste alltid vara beredda att
hantera förändrade förutsättningar. Det gäller även de kartor vi orienterar
oss efter – bokstavligt talat. Den läns- och landstingsindelning vi lever med
idag har blivit föråldrad. Det finns starka skäl till att Sverigekartan behöver
moderniseras. Vi vet alla att hälso- och sjukvården står inför stora
utmaningar. Alla landsting har inte idag tillräcklig volym för att göra
effektiva investeringar eller för att kunna bedriva forskning och
högspecialiserad vård av bästa kvalitet. Det försvårar
kompetensförsörjningen och utvecklingen av spetskompetens. Att
landstingens storlek varierar så mycket ger dessutom ojämlika förutsättningar
att garantera alla medborgare likvärdig vård. Samtidigt rör sig allt fler
människor över länsgränserna till vardags. De förväntar sig likvärdig service
oavsett gamla gränser.

Detta är några av skälen till att en regionreform behövs. Skälen är egentligen
väl kända och väl utredda. Det som behövs nu är att gå från ord till handling.
Det är dags att sätta den regionala utvecklingen i centrum. Därför kommer
regeringen inom kort att utse förhandlingspersoner som ska få i uppgift att
tillsammans med berörda parter skapa nya län och landsting i Sverige. Målet
är att fatta beslut om ändrad landstingsindelning under denna mandatperiod.
Då kan en eller flera nya regioner bildas den 1 januari 2019. Ytterligare
regioner kan sen bildas under nästa mandatperiod. Regeringens ambition är
att reformen ska ske i bred politisk samverkan. De landsting som vill ska
också få möjlighet att ta över det regionala utvecklingsansvaret.

I arbetet med att modernisera Sverigekartan kan vi inte glömma staten.
Eftersom staten ska jobba nära kommunerna, behöver myndigheternas
regionala indelning vara anpassad efter det behovet. Därför behöver vi i
vissa fall se över även statens regionala indelning.

Vänner,

Vi måste ta vara på hela landets möjligheter. En miljömässigt hållbar



utveckling ska förenas med en ekonomisk tillväxt, som ger förutsättningar
för ökad sysselsättning och framtidstro i hela Sverige. En ansvarstagande
regering ser till att hela landet håller ihop. Det är ett arbete som måste
bedrivas på flera fronter, men en viktig pusselbit är den statliga närvaron i
landet. Jag kommer därför att fördjupa dialogen med myndigheterna om
lokaliseringen. Det är uppenbart att det finns ett behov av mer helhetstänk i
staten. Det är inte ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin
organisation utan hänsyn till om andra myndigheter på samma ort också drar
ner sin lokala närvaro. Därför behövs en tydligare styrning av
myndigheternas lokalisering.

Regeringen kommer att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp hur statliga
myndigheters beslut om lokalisering påverkar service och närvaro i hela
landet. Utifrån detta underlag är jag beredd att tydliggöra de principer som
gäller för myndigheternas lokalisering. Det måste råda en balans mellan
effektivitet och närvaro. Den sortens helhetsbild har saknats de senaste åren.
Det är dags att ändra på det. Menar vi allvar med att landet ska hålla ihop
måste staten spela en mer aktiv roll.

Avslutningsvis vill jag säga några ord om ett område som ligger mig varmt
om hjärtat. Jag är ju gammal forskare i upphandlingsrätt. Vi upphandlar för
över 600 miljarder kronor per år i Sverige. Det är enorma summor vi pratar
om. En femtedel av Sveriges BNP. En tredjedel av de offentliga utgifterna.
Upphandlingar är direkt avgörande för många centrala offentliga
verksamheter. Som ni säkert känner till sker majoriteten av upphandlingarna
i kommunsektorn. Därför är ni nyckelspelare i regeringens arbete för att
använda upphandlingen mer offensivt för att främja våra samhällsmål.

För att det ska vara möjligt måste staten verka för att kommunerna får bästa
möjliga förutsättningar att använda den offentliga upphandlingen strategiskt.
Lagstiftningen ska vara ett stöd, inte ett hinder. Både kommuner och många
andra upphandlande aktörer har uttryckt behov av ett bättre nationellt
upphandlingsstöd. Jag träffar många kommunala företrädare som tycker att
upphandlingsfrågorna är komplicerade. Det finns ett behov av ett
upphandlingsstöd som är skilt från tillsynen och som arbetar aktivt med att ta
fram rekommendationer och riktlinjer i upphandlingsfrågor. Vi kan inte nöja
oss med att upphandling bara ska handla om att undvika fel. Fokus måste
vara att göra rätt.

Från den 1 september i år kommer vi att få den nationella
upphandlingsmyndigheten på plats. Myndigheten kommer att ha ett bredare



uppdrag än upphandlingsstödet vid Konkurrensverket. Jag är övertygad om
att den här myndigheten kommer att spela en stor roll som stöd för
kommuner och landsting.

Jag vill också nämna att det är uppenbart att vi behöver mindre generösa
regler för överprövningar, och här har jag nyligen tagit emot ett betänkande
från en statlig utredning. Ogrundade överprövningar ska inte störa den
offentliga verksamheten.

Regeringens målsättning är att den offentliga upphandlingen ska bidra till
innovationer. Innovationsvänlig upphandling kan främja en framtidsinriktad
och effektiv offentlig sektor, som ger bättre service till medborgare och
företag. Samtidigt kan den stärka näringslivet.

Rätt använd kan upphandling vara ett effektivt instrument för att nå flera
viktiga samhällsmål. Det finns många positiva exempel på enskilda
kommuner som genom upphandlingar främjat miljö och sysselsättning.
Senast igår hade jag intressanta diskussioner om detta med Växjös
kommunledning. Det är ett effektivt sätt att använda skattemedel på. Jag är
övertygad om att de upphandlande myndigheterna kan ställa mer sociala och
miljömässiga krav än idag. Men då måste staten ge rätt stöd till kommunerna.
Därför kommer regeringen att ta fram en nationell upphandlingsstrategi
tillsammans med SKL.

Tack för ordet.



Tal från Finansdepartementet

Anförande vid SNS seminarium
om vinster och kvalitet i välfärden
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Det talade ordet gäller.

Bo Rothstein inleder ett av kapitlen i ”Vad bör staten göra?” med en
beskrivning av den så kallade ”kommunarresten”. Den innebar att kvinnor
för några decennier sedan i princip var förbjudna att lämna det mest
närbelägna sjukhusets upptagningsområde upp till en månad före beräknad
förlossning. Om hon tvingades föda på fel sjukhus kunde hon, åtminstone
teoretiskt, bli krävd på hela kostnaden för förlossningen.
Med det här perspektivet var det som att medborgarna var till för välfärden,
inte tvärtom. Det gällde inte bara gravida kvinnor, utan var ett synsätt som
präglade hela den offentliga sektorn. Därtill fanns en reell oro för växande
kostnader och allmän ineffektivitet. Det var uppenbart att något behövde
göras. Behovet av reformer var stort. 
 
Sedan dess har styrningen och organiseringen av den offentliga sektorn
genomgått omfattande förändringar. Välfärden har öppnats för valfrihet och
privata aktörer. Mycket har blivit bra. Jag skulle säga att den största
förtjänsten med de reformer som genomförts har varit att vända på
perspektivet i berättelsen om kommunarresten: numera utgår vi mer från
individens behov i de offentliga verksamheterna, istället för behoven hos
byråkratin.
Valfriheten är central för denna perspektivförändring. För de flesta av oss är
det idag en självklarhet att vi ska kunna välja den vårdcentral eller skola som
passar oss bäst. Att gå tillbaka till en äldre tid, där den valfriheten inte fanns,
är uteslutet. Att kunna välja mellan olika verksamheter är något som höjer
kvaliteten i hela välfärden. 
 
Andra effekter av reformerna har visat sig mindre önskvärda. För det första
är det beklagligt att genomförandet skedde snabbt och utan något
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uttömmande utredningsarbete. En mer utförlig konsekvensanalys hade
besparat oss många oönskade konsekvenser. Utan ideologiska skygglappar
då hade verkligheten sett annorlunda ut idag. 
För det andra är det uppenbart att en del av de ambitioner man hade inte har
förverkligats. När regeringen Bildt 1992 la sin proposition om valfrihet och
fristående skolor var förhoppningen att den skulle leda till fler pedagogiska
inriktningar, fler föräldrakooperativ och fler speciella ämnesprofiler.
Liknande förväntningar har knutits även till reformerna på andra
välfärdsområden. 
 
Idag, över tjugo år senare, kan vi jämföra med det verkliga utfallet. Syftet
med reformerna var aldrig att enskilda riskkapitalbolag skulle tjäna miljarder
på att äga skattefinansierade vård- och omsorgsföretag i bara några år, eller
att några få stora, kommersiella aktörer helt skulle dominera marknaden.
Men det är så dagens verklighet ser ut.

Jag tycker Magnus Henrekson och Henrik Jordahl – den senare ska vi lyssna
på om en liten stund - beskriver den här utvecklingen på ett träffsäkert sätt i
essän ”Vinst och privatiseringar i landet Lagom”. De skriver hur Sverige
under 1970-talet var ett land med en stark slagsida åt statliga lösningar och
där det ekonomiska intresset ifrågasattes generellt som drivkraft. De problem
detta synsätt medförde ledde till att pendeln slog över åt andra hållet. Det
blev istället marknaden som kom att ses som överordnad modell. Henrekson
och Jordahl skriver, och jag citerar: 
 
"Om man talar med de borgerliga politiker och opinionsbildare som stod på
barrikaderna på 1980-talet och deltog i de avgörande besluten 1991–94
förvånas man över att de inte alls verkar ha förutsett utvecklingen med stora
koncerner som flyttar fram sina positioner på marknaden. Vad de såg
framför sig var snarare små enskilda privata skolor och vårdinrättningar
drivna av eldsjälar. Detta tänktes leda till en mångfald av alternativ som inte
så lite kontrasterar mot den standardisering och ’industrialisering’ som vi nu
kan se hos de största aktörerna."

Jag delar den bilden. Jag delar också Henrekson och Jordahls beskrivning av
att det ibland kan vara förvånande att, citat: "höra de starkaste av
marknadsvänner på fullt allvar argumentera för att människor inte driver
företag för att tjäna pengar." Slut citat. Införandet av marknadsmodeller i
välfärden baserades delvis på den här typen av missförstånd kring marknad
och vinstintresse.
 
Men välfärden fungerar inte som en marknad. Skälen till det kommer vi



säkert att få höra mer om i forskarsamtalen lite senare, men låt mig
konstatera att den styrning vinstintresset innebär medför risker. Det
intressanta är alltså inte enbart själva vinstnivåerna, utan de drivkrafter
vinsten skapar. På en ordinarie marknad garanterar konkurrens och valfrihet
kvalitet, men det gäller inte nödvändigtvis välfärden. Att avgöra en skolas
kvalitet är komplicerat jämfört med en vanlig konsumentprodukt. Att byta
skola för den som är missnöjd riskerar att gå ut över elevens skolgång, och
det är svårt att i efterhand kompensera en utbildning som inte hållit måttet.

 
Kopplat till vinstintresset skapar detta incitament som styr åt fel håll. Skolor
med vinstsyfte har lägre lärartäthet. Privata äldreboenden har färre anställda.
Detta trots att personalen är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten
inom välfärden. Det är bakvänt att ha en styrning som driver ständiga
besparingar på personalen. Det vi ska ha är en styrning som driver kvalitet.

Det finns ett starkt engagemang bland många människor för att förbättra
dagens välfärd och se till att skattepengar används på bästa möjliga sätt.
Kvaliteten ska alltid komma i första rummet. Därmed finns en stark
förväntan på oss folkvalda, oavsett parti, att utveckla dagens välfärd. Jag
noterar att den förra regeringen inledde ett arbete med att börja städa upp
bland en del av de problem vi har sett. Vällovliga initiativ togs, som
Ägarprövningsutredningen och Friskolekommittén. Det är dags att fortsätta
det arbetet, men också att höja ambitionsnivån.

 
Regeringen kommer framöver att lägga fram flera förslag för att komma till
rätta med de negativa styrningseffekterna av vinstintresset i välfärden.
Samtidigt ska en mångfald av olika alternativ och utförare värnas. De
problem vi ser har tillåtits växa under många år. Det kommer därför att
krävas ett arbete på flera olika nivåer och på flera områden för att
åstadkomma förbättring.

I ett första skede kommer regeringen att tillsätta en utredning som ska se
över frågan om vinstintresset ur flera perspektiv. Bland annat ska den
överväga införandet av en syftesparagraf, det vill säga en skrivning i
bolagsordning eller motsvarande som säger att verksamheten är syftet, inte
att dela ut vinst till ägarna. Utredningen ska också undersöka hur SVB, eller
andra bolagsformer, bör användas i välfärden, liksom hur det kan förhindras
att välfärdsföretag gör vinst genom att dra ner på bemanningen.

 



Det finns också flera andra förslag. Vi behöver ett bättre regelverk för hur
valfrihetssystemen fungerar, bland annat för att kommuner och landsting
själva ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem riktas till
enbart icke-kommersiella aktörer. Att reformera LOV är en angelägen fråga,
inte minst mot bakgrund av Riksrevisionens nya granskning av vårdvalet.
Denna granskning visar att vårdvalet gjort det svårare att uppfylla vårdens
principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras.
Enligt Riksrevisionen har vårdvalet främst gynnat patienter med mindre
vårdbehov och högre socioekonomisk status. Denna granskning understryker
behovet av att reformera LOV.

 
Även en rad andra frågor kommer att ses över:
Vår ambition är bland annat att skatteplanering ska begränsas genom att
kryphål stängs. Möjligheten att kräva beskattning av verksamheter i Sverige
ska undersökas, liksom möjligheten att vid upphandling och valfrihetssystem
exkludera aktörer som har undvikit beskattning genom att vara baserade i
skatteparadis.

Det ska ställas krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling
av tjänster.

Offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla i all offentlig välfärd, även
den som utförs privat.

Ekonomin ska redovisas öppet och på enhetsnivå.

Försäkringspatienter ska inte kunna gå förbi kön i den offentligfinansierade
vården.

Universitets- eller regionsjukhus ska inte kunna privatiseras.

Dessa förslag har ett gemensamt syfte, nämligen att strama upp regelverken
kring hur offentliga medel får användas. Utgångspunkten i välfärden måste
hela tiden vara kvaliteten. Det gäller oavsett om huvudmannen är privat eller
offentlig. Därför ska det också genomföras ett noggrant förbättringsarbete av
den välfärd som bedrivs i offentlig regi, för vi vet alla att där finns brister. De
många yrkeskategorier som slår larm om en växande administrativ börda
arbetar exempelvis i många fall offentligt. Regeringen vill se en ny styrning
av offentlig sektor, där professionernas kunnande och yrkesetik blir
vägledande. Det är så verkligt utrymme för innovationer och utveckling
skapas. Ett sådant förbättringsarbete måste drivas av dem som känner



verksamheten allra bäst, nämligen de som jobbar i den – i nära samverkan
med brukare, kommuner och med forskningen. 
 
Den som bedriver sin verksamhet finansierad av skattebetalarna svarar alltid
mot särskilda krav. Varenda krona måste användas varsamt. Det har också
att göra med att behoven i välfärden i princip är oändliga. Så länge det finns
en enda elev som inte klarar skolan, eller en enda person som får vänta på
vård - så länge vet vi att det finns bättre användning för skattepengar än att
de ska gå till vinst. Ingen av oss kan säga: välfärden är färdigutvecklad.
Behoven är fyllda. Inget mer behöver göras. Just därför är det så viktigt att
de pengar människor betalar i skatt hela tiden används till det de är avsedda
för, nämligen att stärka kvaliteten i välfärden och ge medborgarna den
service de har rätt till.
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Det talade ordet gäller.
Ni vet den där känslan när man sitter på middagar eller andra sociala
tillställningar och börjar prata effektiviseringsmodeller, upphandlingsdetaljer
eller förändrade styrmodeller och man inser att de flesta tycker att man är
rätt nördig som ens funderar i de här banorna.

Mot den bakgrunden känns det extra kul att vara här idag. Jag är nämligen
rätt övertygad om att vi faktiskt delar intresset för förvaltningspolitik.

Jag vill tacka för möjligheten att komma hit idag. Detta är ett fantastiskt
tillfälle för mig som statsråd med ansvar för bland annat förvaltnings- och
arbetsgivarfrågor och därmed de frågor som allmänt rör myndighetscheferna
att få möjligheten att möta er samlat.

Sverige har en statsförvaltning i världsklass som vi kan vara stolta över. Den
svenska offentliga sektorn är på många sätt en förebild för andra länder. Men
bra kan bli bättre. Resan fortsätter och ytterligare utvecklings- och
effektiviseringsarbete kommer att behövas – och här kommer vi alla att
behöva hjälpas år. Som myndighetschefer har ni en mycket viktig roll i
arbetet med att både förvalta och utveckla statsförvaltningen.

Statsminister Stefan Löfven var tydlig redan i regeringsförklaringen när han
markerade att förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen är prioriterade
frågor för regeringen. Han pekade tydligt på att professionerna i den
offentliga sektorn behöver stärkas och att styrmodeller som skapar större
frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas.

Regeringen samlar nu hela det förvaltningspolitiska området på
Finansdepartementet där jag som civilminister ansvarar för den offentliga

https://www.regeringen.se/


sektorns organisering och styrning.

Regeringens politik på det här området är tydlig. Den offentliga sektorn är ett
viktigt verktyg för vår utveckling, vår jämlikhet och vår jämställdhet. Genom
satsningar på den offentliga sektorn investerar vi gemensamt i människor och
miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför
framtiden.

Som jag ser det behöver den offentliga sektorns utmaningar mötas med mer
resurser, men också med omfattande insatser för att modernisera och
effektivisera sektorn.

Styrmodeller inom staten, landstingen och kommunerna som skapar större
frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas och professionerna i
den offentliga sektorn stärkas. Regeringen ska ge bästa möjliga
förutsättningar för myndigheterna att verka men det är på myndigheterna
som arbetet utförs.

Vi ska slå vakt om det gemensamma samtidigt som innovativa lösningar
behövs för att utveckla förvaltningens olika delar.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda är framtagen ur de
lagar och förordningar som speglar den statliga värdegrunden och rollen som
statstjänsteman. Det här är den rättsliga grunden som är plattformen för en
god förvaltningskultur och en grund för de diskussioner som fortlöpande bör
ske på myndigheterna i deras olika verksamheter.

Vänner,

Vi kan väl alla ställa oss bakom principen att förvaltningen ska vara
högkvalitativ, effektiv och säkerställa god service till medborgarna. Min
uppfattning är att det kräver att professionalism, kunnande och erfarenhet
präglar verksamheterna. Hur den offentliga förvaltningen organiseras och
vilket arbetssätt den har är helt centralt för att skapa tillit till och förtroende
för det arbete som där utförs. Utan det förtroendet står vi oss slätt.

Nästan 250 000 personer är anställda i den statliga sektorn i Sverige. Den
offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP.

Ni känner lika väl som jag till att styrningen och organiseringen av den
offentliga sektorn har genomgått omfattande förändringar de senaste
decennierna. Vi har övergått från 1960- och 70-talens detaljstyrning till en



mer marknadsorienterad styrning

Syftet med den förändrade styrningen har varit gott: att skapa en effektiv
verksamhet med så stor nytta som möjligt för medborgarna. Metoderna för
att uppnå detta har inspirerats från den privata sektorn bl.a. genom
återrapporteringskrav, konkurrensutsättning, decentralisering och
resultatstyrning.

Men det är uppenbart att det finns problem med en alltför stark
marknadsstyrning av den offentliga sektorn. Stora delar av den offentliga
sektorn fungerar inte som en kommersiell marknad. En viktig skillnad är att
medborgarnas efterfrågan inte styrs av enskilda individers betalningsvilja
utan av faktiska behov och budgetbeslut. En reglerad efterfrågan får
konsekvenser för utbudet av tjänster. Möjligheterna för en producent av
offentligt finansierade välfärdstjänster att göra vinst påverkas främst av
möjligheterna att minska kostnaderna, sänka kvaliteten eller genom att
nischa sig mot de mest lönsamma medborgarna.

Jag tror att vi är farligt ute om vi börjar prata om våra medborgare i
lönsamhetstermer. Tyvärr har det varit en utveckling vi gått mot de senaste
åren och det är något som vi inte bör acceptera. Kommersialiseringen får
negativa följder vad gäller likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning
och öppenhet inom den samlade välfärden. Vi behöver sikta högre än så här.
Sverige behöver en annan riktning. Människor har rätt att förvänta sig
högkvalitativ en välfärd och att deras skattepengar används på ett klokt och
ändamålsenligt sätt.

Jag är övertygad om att marknadsorienterade styrmodeller inte kan lösa
problem och utmaningar inom alla områden. Det visar både erfarenhet och
forskningen. Generella lösningar är inte i alla lägen svaret på medborgarnas
specifika problem. Det finns därför anledning till eftertanke för att därefter
kunna påbörja utvecklingen mot en ny form av styrning. Nästa steg i
styrningen är en ökad professionalisering, inte en ökad kommersialisering.

Eller med andra ord; en styrning där proffsen tillåts vara proffs.

Vänner,

Vi ska vara stolta över vår svenska förvaltningsmodell med fristående
förvaltningsmyndigheter. I vår förvaltningsmodell har myndigheterna en stor
frihet att själva utforma sin organisation och att utveckla den verksamhet



som man ansvar för. Myndighetsledningarna har i detta sammanhang en
nyckelfunktion, samtidigt ställs det ofta frågor om ansvarsfördelning och
mandat för myndighetschefer, styrelser och insynsråd i statliga myndigheter.

För att tydliggöra och utveckla styrningen kommer vi att starta ett
utvecklingsarbete kring hur regeringen använder de befintliga
ledningsformerna i sin styrning. Detta gäller särskilt styrelsemyndigheter. Det
är viktigt att synliggöra styrelsens roll och ansvar och det kan dessutom
finnas anledning att mer systematiskt beakta styrelsernas samlade kompetens
vid utnämning av nya ledamöter.

De styrformer som utvecklats under senare tid har haft ett tydligt fokus på
kontroll och utvärdering. Vi behöver veta mer om vad den utökade
kontrollen och uppföljningen betyder för kvaliteten och effektiviteten i de
offentliga verksamheterna. Vi kommer därför att låta utreda om det är
ändamålsenligt och effektivt att ha separata utvärderingsmyndigheter vid
sidan av den analysverksamhet som ansvariga myndigheter inom olika
områden själva bedriver.

Regeringens ambition är att förbättra styrningen av myndigheterna. Det
centrala är mötet med patienter, arbetslösa, företagare och alla andra som på
olika sätt kommer i kontakt med aktörer från den offentliga sektorn.

Reformeringen av statens administrativa verksamhet ska fortsätta. Ni och era
myndigheter utgör delar av en helhet och det är därför viktigt att
effektiviseringsarbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. Det gäller inte
minst löne- och ekonomiadministrationen, men även inom andra
tjänsteområden där det finns tydliga skalfördelar och samordningsvinster,
t.ex. e-arkiv.

Den fortsatta förstärkningen av statens administration genom Statens
servicecenter är en tydlig prioritering för den nya regeringen. Fler
myndigheter ska få tillgång till servicecentrets lönetjänster genom en
succesiv anslutning under åren 2015 till 2019. En anslutning medför ett
omställningsarbete på kort sikt. Men på lång sikt blir det effektivare om alla
myndigheter är anslutna och delar på investeringar och resurser. Syftet är att
långsiktigt frigöra resurser som kan användas till att stärka myndigheternas
kärnverksamheter. För att det ska vara tydligt mot varje myndighet om vad
som krävs, kommer anslutningen att regleras i en förordning.

Effektiviserings- och utvecklingsarbetet behöver ske både på bredden och på
djupet. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat vikten av att analysera



vilka ytterligare områden som kan komma att bli föremål för utökad
administrativ samverkan. Även den pågående utredningen om benchmarking
kan förväntas bidra med viktig kunskap om hur myndigheter via
systematiska jämförelser kan utveckla och effektivisera sina verksamheter.

Det är inte bara inom administrativt stöd som det finns tydligare
samordningsvinster för statsförvaltningen. Det gäller också inom e-
förvaltningsområdet. Regeringen avser att stärka styrningen och
samordningen av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen
genom en satsning under perioden 2015 till 2018.

Satsningen ska bidra till att nå målen för e-förvaltning och främja
utvecklingen och användningen av gemensamma lösningar. Under den här
perioden kommer 45 miljoner kronor att avsättas per år för att främja
investeringar i innovativa och samverkande digitala lösningar. Satsningen
omfattar bland annat att ge uppdrag åt ett antal statliga myndigheter att vara
utvecklingsmyndigheter inom vissa prioriterade områden, att tydligare styra
myndigheters användning av förvaltningsgemensamma tjänster och att stärka
uppföljningen av myndigheternas it-användning.

Vänner,

Vårt land är i stort behov av en aktiv förvaltningspolitik med tydliga mål.
Värdet av alla varor och tjänster som utförs på uppdrag av offentlig sektor
och som finansieras med allmänna medel motsvarar idag cirka 33 procent av
de offentliga utgifterna. Mot den här bakgrunden går det inte att blunda för
att strategisk styrning av offentliga upphandlingar bör vara en viktig del av
en aktiv förvaltningspolitik.

En väl fungerande offentlig upphandling är mycket betydelsefull för den
offentliga sektorns funktion och därmed för en väl fungerande
samhällsservice som tillgodoser medborgarnas berättigade förväntningar.

Regeringen kommer att följa upp den förra regeringens färdplan för den
offentliga upphandlingen med en omfattande nationell strategi med ett
centralt perspektiv på utveckling av offentlig verksamhet som inbegriper
miljöhänsyn och sociala hänsyn. Möjligheten och kompetensen rörande
innovationsupphandlingar kommer också att genomsyra strategin. Den ska
tas fram i nära samarbete med er som upphandlar.



De nya EU-direktiven om upphandling ger ett tydligare handlingsutrymme
för medlemsstaterna att uppställa krav på villkor enligt kollektivavtal samt
att ta miljö- och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt. En utredning ska
tillsättas med uppdrag att föreslå regler som säkerställer att det vid all
offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader ställs krav på villkor
enligt kollektivavtal.

Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för statliga myndigheter och andra
offentliga aktörer att utveckla sin kompetens och förmåga rörande
innovationsvänliga upphandlingar.

Som ett led i regeringens satsning på offentlig upphandling kommer
upphandlingsstödet samlas i en fristående myndighet från den 1 september
2015. Myndigheten ska vara lokaliserad till Stockholm och det nuvarande
stödet som finns i Konkurrensverket flyttas dit.

I en fristående ny myndighet kan upphandlingsstödet synliggöras och
förstärkas. Dessutom ska myndigheten för upphandlingsstöd verka i nära
samarbete med kommunsektorn. Under 2012 svarade kommuner och
landsting för drygt hälften av alla offentliga upphandlingar. Utan nära
samarbete med landets kommuner och landsting är det svårt att nå målen i en
framtida nationell upphandlingsstrategi.

Vänner,

Regeringens politik präglas av en feministisk grundsyn. På område efter
område ska vi arbeta och verka för jämställdhet. Kvinnor och män ska ges
samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet och det här ska leda
till en trygg förankring och lika karriärmöjligheter på arbetsmarknaden.
Oavsett kön.

Dagens skillnader i villkor mellan kvinnor och män är oacceptabla. En ökad
sammanhållning och jämställdhet är avgörande för Sveriges utveckling.

Andelen kvinnor på ledande befattningar i staten har ökat och
löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Men vi
behöver mer kunskap om hur det förhåller sig i olika delar av staten och
inom myndigheterna.

Uppföljningen av löneskillnaden mellan kvinnor och män kommer att
utvecklas i första hand genom den statistik som vi får från Arbetsgivarverket



och som bygger på era inrapporteringar.

Statskontoret kommer att få i uppdrag att göra en samlad uppföljning av
sammansättningen av könsfördelningen i myndigheternas respektive
ledningsgrupp.

Enskilda myndigheter kommer att få i uppdrag att redovisa hur de arbetar
med att få fler kvinnor på ledande befattningar.

Jämställdhet är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet
bidrar också till ekonomisk utveckling genom att både kvinnors och mäns
potential främjas och tillvaratas. Det är därför viktigt att politiken har ett
jämställdhetsperspektiv som integreras i all verksamhet och i alla steg av
beslutsfattandet.

Här kommer ni in.

Ni har genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen en betydande frihet att
själva utforma er organisation och kompetensförsörjning. De anställda och
deras kompetens är nödvändig för att målet för verksamheten ska kunna
uppnås. Det är angeläget att ni arbetar strategiskt med
kompetensförsörjningen och att erbjuda attraktiva arbetsplatser. För alla.

Attraktiva arbetsplatser kan röra såväl den fysiska arbetsmiljön som
delaktighet och möjlighet till utveckling. I ert arbete med att verka för en god
arbetsmiljö är det viktigt att uppmärksamma sjukfrånvaron som inom staten
har ökat två år i rad, om än från låga nivåer. Ökningen har skett bland
kvinnorna vars sjukfrånvaro nu är mer än dubbelt så hög som männens.

Att erbjuda praktikplatser inom det praktikantprogram i statliga myndigheter
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
och som genomförs av Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag, är en
fortsatt prioriterad fråga för regeringen. Syftet med programmet är att
deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan
förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, med eller utan
lönesubvention.

Vänner,

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om regeringens
chefsutvecklingsprogram som erbjuder både stöd i ert arbete och för er egen
personliga utveckling som ledare. De flesta av er deltar redan i de



utvecklingsgrupper som vi tillhandahåller men jag vill ta tillfället i akt och
uppmuntra er att ta aktiv del av de olika aktiviteter som erbjuds. Sedan en tid
tillbaka erbjuds även nya rektorer regelmässigt att ingå i dessa grupper, vilket
ska ses som ett uttryck för synen att också rektorer är chefer för
myndigheter i statsförvaltningen.

Den totala sammansättningen av dessa grupper medger, såvitt jag förstår,
goda förutsättningar för att samtalen och diskussionerna ska bli meningsfulla
och utvecklande. Jag är övertygad om att värdet i att delta i programmet ger
en långsiktig nytta för var och en och även om jag förstår att ni alla har
upptagna kalendrar är det min övertygelse att även goda ledare mår bra av
regelbunden påfyllning i form av erfarenhetsutbyte kring ledarskapsfrågor.

Med de orden vill jag återigen tacka för möjligheten att träffa er alla samlat
på det här sättet. Jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete i vår
gemensamma strävan att utveckla och förbättra svensk statsförvaltning.

Tack!


