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

Statsrådens presentationer av vårdbudgeten (den 13
april):

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Stockholm

Kontaktperson: Miriam Abu Eid, 072-216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Kontaktperson: Martin Kling, 072-249 4 68

Ardalan Shekarabi, civilminister
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Umeå

Kontaktperson: Peter Skeppström, 072-556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlskrona

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, 072-238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Västmanland

Kontaktperson: Victor Harju, tel 072-504 36 70

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Visby

Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, 072-542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister

Stockholm

Kontaktperson: Jesper Liveröd, 073-052 92 32

Ibrahim Baylan, energiminister

Huddinge

Kontaktperson: Kristian Brangenfeldt, 072-543 95 89



Näringsdepartementet

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Västernorrland

Kontaktperson: Ann Wolgers, tel 072-543 87 07

Mehmet Kaplan, bostads-, it- och stadsutvecklingsminister

Malmö

Kontaktperson: Hakim Belarbi, tel 072-543 74 56

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Sundsvall

Kontaktperson: Tora Heckscher, tel 072-212 62 64

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, 072-209 45 20

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Halmstad

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, 072-543 84 89

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Göteborg och Borås

Kontaktperson: Gösta Brunnander, 072-544 28 66

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning



Kalmar

Kontaktperson: Maria Soläng, 072-206 19 47



Artikel från Näringsdepartementet

Digital förnyelse i fokus när rådet
för digitaliseringen av offentliga
Sverige möttes
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

Digital förnyelse – styrning och digital mognad var i
fokus när rådet för digitaliseringen av det offentliga
Sverige träffades på sitt andra möte den 15 mars. Rådet
diskuterade hur målet om att nyttja digitaliseringens
möjligheter kan nås genom att stärka en digital mognad
i det offentliga Sverige. Som underlag fanns
Ekonomistyrningsverkets rapport som lämnades till
Näringsdepartementet samma dag.
Rådets uppgift är att bistå regeringen genom att vara ett forum för strategisk
diskussion mellan regeringen och företrädare för myndigheter, kommuner
och landsting. På rådsmöten lyfts strategiska frågor för att identifiera och
diskutera utmaningar under genomförande av regeringens satsning på e-
förvaltningen.

Rådets ledamöter var eniga kring Ekonomistyrningsverkets bild av
digitaliseringen i det offentliga Sverige. Det finns ett behov av att ytterligare
växla upp takten kring digitaliseringen. Diskussionen kretsade kring frågor
kring utmaningar med det digitala gapet, som finns både mellan olika
medborgare, företag och offentliga organisationer. Vissa ligger långt fram
och andra hänger inte med. Det finns ett stort behov av att säkra den digitala
kompetensen, och för det krävs både strategisk styrning och resurser.

En annan fråga som diskuterades på rådet var svårigheten att mäta effekter
av digitaliseringen. Vissa nyttor uppstår hos andra myndigheter och andra
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uppstår på lite längre sikt. Men det krävs stora förändringar och investeringar
för att vända den vikande trend som visas i internationella benchmarks. Hur
kan vi skapa incitamentsstrukturer som främjar dessa investeringar?

- Regeringen kraftsamlar nu på digitaliseringsfrågorna och vi har en bred
samsyn kring vad som är prioriterade frågor. Vi behöver bort från stuprören
för att kunna modernisera det offentliga Sverige, säger it-minister Mehmet
Kaplan som är rådets ordförande.

Mehmet Kaplan avslutade dagens möte med att konstatera att rådet ger
betydelsefulla insikter och förslag på prioriteringar som är avgörande för att
vi ska lyckas med våra mål om en enklare, öppnare och effektivare offentlig
förvaltning.

Arbetet med att digitalt förnya det offentliga Sverige är en del i en större
satsning på digitalisering. Regeringens mål för e-förvaltningspolitiken är att
offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare. Regeringen har
därför beslutat om en fyraårig satsning på e-förvaltning 2014-2018, Digitalt
först.



Artikel från Näringsdepartementet

Digitalisering temat på årets första
industrisamtal
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 09 februari 2016

Kan vi bryta mönster för att skapa digitala innovationer,
säkerställa den digitala kompetensförsörjningen och
utveckla förutsättningarna för den digitala
infrastrukturen? Det var några frågor som diskuterades
när närings- och innovationsminister Mikael Damberg
och it-minister Mehmet Kaplan medverkade i
Industrisamtalet på temat digitalisering som
förutsättning för svensk industris konkurrens- och
innovationskraft.
Temat för dagens industrisamtal var digitalisering som förutsättning för
svensk industris konkurrens- och innovationskraft. Från
Näringsdepartementet deltog både närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och it-minister Mehmet Kaplan. Industrisamtalet inleddes med en
kort genomgång av regeringens nyindustraliseringsstrategi Smart industri:

- Med Smart industri pekar vi ut områden som vi tror kan möta den
strukturomvandling industrin står inför, utifrån den digitala utvecklingen. Vi
behöver industrins och de industrinära tjänsteföretagens innovationskraft för
att möta våra stora samhällsutmaningar som globalisering, klimatförändringar
och demografi, sade Mikael Damberg.

Några av de områden som deltagarna lyfte både under expertseminariet och
industrisamtalet var att utnyttja digitaliseringens möjligheter för ökad
konkurrenskraft för att säkerställa kompetensförsörjningen, behovet av att
tänka om och utveckla sina affärsmodeller samt statens roll kring
förutsättningar som infrastruktur, standardisering och öppen data.
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- Att utveckla digitaliseringspolitiken kan inte ske i en egen satellit, det måste
ske på alla nivåer inom samhället och inom alla politikområden. Ju bättre
förutsättningar vi skapar, bland annat i form av infrastruktur, desto bättre
förutsättningar för innovation. Här är digitaliseringskommissionens slutsatser
en viktig utgångspunkt, sade Mehmet Kaplan.

Många återkom kring ett tema deltagarna döpte till civil olydnad för att
skapa digitala innovationer. Advisory Boards Lisa Lindström önskade att
stimulera skolan till att få barnen att både vilja bli bäst i klassen på matte och
bäst i klassen på problemlösning.

Industrisamtalet föregicks av ett expertseminarium under ledning av
statssekreterare Eva Lindström. Där fick deltagarna diskutera och ge inspel
utifrån bland annat dessa frågeställningar:

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

· Vilka flaskhalsar och hinder finns för industrins digitalisering?

· Vilka är de största utmaningarna för små- och medelstora företag och
underleverantörer för att kunna utnyttja digitaliseringen?



Artikel från Näringsdepartementet

TTE 11 december
Publicerad 10 december 2015 Uppdaterad 10 december 2015

Huvudfrågorna på rådsmötet den 11 december handlar
om nät- och informationssäkerhet och översynen av
EU:s telekomregler. It-minister Mehmet Kaplan
representerar Sverige vid mötet i Bryssel.
Förslaget till direktiv om nät- och informationssäkerhet, NIS, syftar till ökad
säkerhet både på EU- och nationell nivå. Efter ett antal förhandlingsrundor
har det luxemburgska ordförandeskapet och Europaparlamentet nått en
överenskommelse om förslaget.

NIS-direktivet är prioriterat för regeringen som anser att de föreslagna
åtgärderna kan bidra till ökad säkerhet på europeisk och nationell nivå. Flera
förslag såsom obligatorisk it-incidentrapportering har redan börjat förberedas
i Sverige.

It- och telekomministrarna ska också diskutera förutsättningarna för och
inriktningen på översynen av EU:s telekomregler som kommissionen väntas
presentera sommaren 2016. Det är en av de tyngre delarna i strategin för en
digital inre marknad.
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Artikel från Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Forskning, innovation och högre
utbildning i fokus på
Innovationsrådets möte
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 07 december 2015

Onsdag den 2 december höll Innovationsrådet sitt sista
möte för i år. Två frågor dominerade diskussionen,
nämligen den kommande propositionen för forskning-,
innovation och högre utbildning samt den nationella
politiken för digitalisering.
Hösten 2016 kommer regeringen att presentera en proposition om forskning,
innovation och högre utbildning. Propositionen kommer att ha ett tioårigt
perspektiv. En stor del av innovationsrådets möte ägnades åt denna
proposition. Statsråden Helene Hellmark Knutsson och Mikael Damberg
presenterade gemensamt regeringens ambitioner med den kommande
propositionen.

Digitalisering tillhör ett av regeringens strategiska områden för
innovationspolitikens utveckling. Regeringens arbete med att utveckla
politiken löper på och under mötet talade statsråden Mehmet Kaplan och
Mikael Damberg om regeringens planer för en samlad innovationspolitik.
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Artikel från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ungas bostadssituation och det
unga civilsamhällets roll för unga
nyanlända
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Förra veckan träffades Ungdomspolitiska rådet som
samlar företrädare för ett flertal ungdomsorganisationer
och är ett forum för dialog mellan regeringen och det
unga civilsamhället. Ansvarig minister för rådet och
ungdomspolitiken är gymnasie- och
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Rådet är ett av de
cirka 50 fasta forum för samråd med det civila
samhällets organisationer som Regeringskansliet har.
Mötets tema var ungas bostadssituation och deltog gjorde även
bostadsminister Mehmet Kaplan. Han presenterade regeringens
bostadspolitik. Organisationen jagvillhabostad.nu presenterade sin syn på
ungas bostadssituation. Sedan följde diskussioner i smågrupper, där båda
statsråd deltog. Bland annat diskuterades hur ungdomars livssituation
påverkas av svårigheterna att få en egen bostad och ungdomars inflytande på
området.

– Ungdomspolitiska rådet är en bra plattform för unga
människors företrädare att nå fram till verkliga beslutsfattare. De här mötena
får mig att komma närmare ungdomarnas vardag och själv höra vilka
problem de brottas med. Det är avgörande i min roll som bostadsminister,
säger Mehmet Kaplan.

Under mötet diskuterades också det unga civilsamhällets roll för unga
nyanlända. Samtalet fokuserade på vilka förutsättningar som krävs för att
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skapa möten mellan unga nyanlända och andra ungdomar.



Artikel från Statsrådsberedningen

Program för Innovationsrådets
möte 2 december
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Mötet kommer fokusera på regeringens
nyindustrialiseringsstrategi, digitalisering, forskning och
innovationer.

Programpunkter under eftermiddagen

Nationell politik för digitalisering, ur ett innovationsperspektiv

Digitalisering tillhör ett av regeringens strategiska områden för
innovationspolitikens utveckling. Innovationsrådets möte i maj hade
digitalisering som ett huvudtema. Regeringens arbete med att utveckla
politiken har sedan dess fortskridit.

Till mötet kommer bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan tillsammans med näringsminister Mikael Damberg inleda
diskussionen med en beskrivning av regeringens planer för en samlad
innovationspolitik.

Propositionen för forskning- innovation och högre utbildning

En proposition om forskning, innovation och högre utbildning presenteras
hösten 2016. Propositionen kommer att ha ett tioårigt perspektiv.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och
Mikael Damberg inleder diskussionen med en presentation om regeringens
ambitioner med den kommande propositionen.

Pam Fredman, ledamot i Innovationsrådet och rektor vid Göteborgs
universitet, gör en presentation med fokus på högskolornas och
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universitetens roll i innovationssystemet.

Nyindustrialiseringsstrategi

Regeringen arbetar med en strategi för nyindustrialisering. Strategin och dess
genomförande handlar om de tillverkande företagens och industrinära
tjänsteföretagens utveckling. Starka innovationsmiljöer, digitalisering och
hållbar produktion är exempel på frågor av betydelse för industrins
utveckling. Näringsminister Mikael Damberg presenterar regeringens
ambitioner med strategin och dess genomförande.



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 Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Bostäder att bo kvar i
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Måndagen den 5 oktober tog äldreminister Åsa Regnér
och bostadsminister Mehmet Kaplan emot utredningen
Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer. - Det är angeläget
att öka antalet bostäder för äldre. Det gynnar särskilt
äldre kvinnor, sa Åsa Regnér.
Pressmeddelande: Mehmet Kaplan och Åsa Regnér tog emot utredningen
Bostäder att bo kvar i
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Artikel från Näringsdepartementet

Stadsmiljöavtal och ny förordning
om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Befolkningen i svenska storstäder växer kraftigt. För att
fler ska kunna leva hållbart behövs täta städer med
fungerande kollektivtrafik. Regeringen har därför
beslutat om en förordning som ger kommuner och
landsting möjlighet att söka stöd för investeringar i
anläggningar för kollektivtrafik och i anläggningar för
nya transportlösningar för kollektivtrafik.
Det är Trafikverket som kommer att fatta beslut om utbetalningar av stödet.
Kommuner och landsting ska också genomföra motprestationer, det vill säga
andra åtgärder än vad stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad
andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande. Exakt vilka
motprestationer det kommer att handla om återstår att se.

Kort om förordningen

Kommuner och landsting kan söka finansiellt stöd för åtgärder som leder till
att en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av
växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö. Stöd bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Som villkor för stöd ska även
motprestationer i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som
bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande
genomföras.
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Stöd får lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional
kollektivtrafik. Med anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik avses
vägar och gator, spåranläggningar, kajer för lokala och regionala
persontransporter, hållplatser och vänthallar utom anläggningar med
uthyrning av lokaler, perronger, och liknande som tillgodoser ett allmänt
lokalt eller regionalt kommunikationsbehov. Stöd får vidare lämnas till
investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional
kollektivtrafik för att demonstrera och prova dessa.

Trafikverket administrerar och beslutar om stödet. Stöd får lämnas med
högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden. Stödet betalas ut årsvis mot
redovisning av nedlagda kostnader. Trafikverket får besluta att betala ut
högst 50 procent av det beviljade stödet i förskott.



Artikel från Näringsdepartementet

CIO:er från hela världen
diskuterade mobil förvaltning
Publicerad 11 september 2015 Uppdaterad 11 september 2015

Den 7 september invigde Mehmet Kaplan konferensen
the International Council for Information Technology in
Government Administration i Stockholm. En konferens
där CIO:er (strategiska it-chefer) ifrån hela världen
samlas kring it-frågor i offentlig sektor. Årets tema
handlade om mobil förvaltning.
Näringsdepartementet och Stockholms universitets eGovlab stod som
gemensam värd när det internationella samfundet för CIO:er i offentlig
sektor, the International Council for Information Technology in Government
Administration, i början av september samlades i Stockholm för konferens
under temat "Unleashing Mobile Government – addressing societal
challenge”.

Sverige – en digitaliserad nation

Regeringen annonserade i budgetpropositionen för 2015 en satsning under
fyra år för att förstärka styrning och samordning av övergripande it-
användning i statsförvaltningen.

Sverige är en av de mest digitaliserade nationerna. En överväldigande del av
befolkningen och företagen använder regelbundet datorer, internet och
smarta mobiler. En ökad samordning utgör en av de stora
utvecklingspotentialerna i den offentliga förvaltningen. Stora delar av det
offentliga åtagandet är komplexa samhällsuppdrag som inte kan avgränsas
till enskilda myndigheter.
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Utvecklingsmyndigheter och morgondagens mobila
e-tjänster

Regeringens satsning omfattar insatser inom fem områden. Bland annat ska
ett antal utvecklingsmyndigheter genomlysa utpekade områden ur ett
digitaliseringsperspektiv såsom digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
och förenklat företagande. Regeringen initierar också ett digitalt
utvecklingsinitiativ kallat Mitt Sverige för att stötta innovation och aktivt
deltagande av näringslivet i utvecklingen av morgondagens mobila e-tjänster.



Artikel från Justitiedepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning
för att stärka hyresgästernas
ställning
Publicerad 30 juli 2015 Uppdaterad 30 juli 2015

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att
utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i
uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning
bör stärkas. Riksdagsledamoten Agneta Börjesson har
utsetts till särskild utredare.
För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden
behöver hyresgästernas ställning stärkas. Därför har regeringen beslutat att
se över reglerna kring hyresrätter och uthyrning av bostäder. Det skriver
justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i en debattartikel i dag.

I uppdraget ingår att utredaren ska:

Utreda om det finns brister i förvaltningen av hyreslägenheter och om
det behövs ändringar för att komma till rätta med bristerna. I det ingår
bland annat att utvärdera konsekvenserna av att förvärvslagen
avskaffades.  
Ta ställning till om hyresgästernas inflytande vid ombyggnad av
hyreslägenheter bör stärkas. I uppdraget ingår också att ta ställning till
om principerna för den rättsliga prövningen bör ändras för att stärka
hyresgästernas inflytande.
Se över frågor om privatpersoners uthyrning av bostäder. Utredaren ska
bedöma hur en lämplig avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens
intressen bör se ut och ta ställning till om hyresgästernas ställning bör
stärkas.
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En annan del av uppdraget avser frågan om hur hyresgäster kan sägas upp
för att undvika att kriminella grupperingar bedriver skadlig verksamhet från
lägenheten.

I utredarens uppdrag ingår också att utreda om förfarandet vid uppsägning
av lokaler, till exempel butiks- eller kontorslokaler, kan göras mer effektivt.
Dagens regler är komplicerade och nackdelar med dem har
uppmärksammats.

Utredaren ska även se över en fråga om hur hyresavtal kan sägas upp av
hyresgästen när hyresvärden vägrar att samtycka till en begäran om att få
överlåta lokalen.

Utredaren Agneta Börjesson ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari
2017.



Artikel från Näringsdepartementet

Incitament ska öka
bostadsbyggandet
Publicerad 03 juli 2015 Uppdaterad 03 juli 2015

Mehmet Kaplan talade om vad regeringen vill göra för
att bygga fler bostäder i Sverige på flera seminarier
under Almedalsveckan. I regeringens bostadspolitik har
regelförenklingsarbetet varit själva grunden. Nu lägger
regeringen till ett ytterligare spår – ett investeringsstöd
till kommunerna.
Regeringen satsar 6,7 miljarder kronor i ett bostadspolitiskt paket per år
varav 3,2 miljarder ska gå till att bygga små, klimatsmarta och billiga
hyresrätter. Det förväntas ge ungefär 15 000 klimatsmarta hyresrätter för
unga och studenter per år.

– Bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling.
Särskilt utsatta är unga och studenter och de som har det ekonomiskt tufft.
Därför ökar vi nu takten, säger Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan poängterade också att det måste finnas incitament, så som
det bostadspolitiska stödpaketet. Ett annat initiativ som förväntas påverka
bostadsbyggandet positivt är införandet av stadsmiljöavtal, där staten bidrar
till kollektivtrafikutbyggnad mot att kommunen gör en motprestation, t.ex.
planlägger för bostäder.

Artikel: Stimulans för ökat byggande
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Artikel från Näringsdepartementet

Höghastighetståg för fler bostäder
och jobb
Publicerad 30 juni 2015 Uppdaterad 30 juni 2015

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig
satsning för att knyta ihop Sverige, för att bygga
starkare arbetsmarknadsregioner och därmed bidra till
fler arbetstillfällen och bostäder. Det uttryckte
infrastrukturminister Anna Johansson och bostad-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan när de
besökte Sverigeförhandlingens seminarium under
Almedalsveckan.
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, regeringens utsedda
förhandlare, berättade om utredningens uppdrag som är ett genomförande av
nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och
mellan Stockholm och Malmö. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår även
att titta på olika finansieringsalternativ. Ett sådant alternativ kan vara att
kommuner blir medfinansiärer då nya stambanor ger flera effekter i form av
bland annat ökat bostadsbyggande och fler arbeten.

Anna Johansson betonade att staten har det övergripande ansvaret för
finansieringen men att även andra alternativ behöver ses över.

Mehmet Kaplan berättade om regeringens arbete inom bostadspolitiken. I
regelförenklingsarbetet, som är själva grunden, öppnar regeringen upp ett
nytt spår  – spår två som är ett investeringsstöd till kommuner för att bygga
fler bostäder.

Det handlar inte bara om att bygga fler bostäder utan också om att bygga
rätt. Båda ministrarna betonade vikten av att hitta den bästa lösningen och
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att byggandet måste ske med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i
fokus.

Regeringen har nyligen fått Sverigeförhandlingens första delbetänkande.
Anna Johansson flaggade för att det eventuellt kommer att bli en del
justeringar i Sverigeförhandlingens uppdrag.



Artikel från Näringsdepartementet

Ministrar diskuterar digitaliseringen
i EUNy sida
Publicerad 10 juni 2015 Uppdaterad 10 juni 2015

Strategin för Europas framtida digitala inre marknad är i
fokus på rådsmötet i Luxemburg den 12 juni. Då ska
ordförandeskapet även informera om de pågående
förhandlingarna om EU:s inre marknad för
telekommunikation. Sverige representeras av
statssekreterare Conny Wahlström.
EU-kommissionens presenterade nyligen en strategi för en framtida digital
inre marknad inom EU. Den syftar till att få EU:s inre marknad och den fria
rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital
ekonomi.

En innovativ och digital inre marknad är en av regeringens övergripande EU-
prioriteringar för EU-arbetet 2015. Det är viktigt att dra nytta av
digitaliseringens möjligheter för att skapa tillväxt och konkurrenskraft i
Europa, anser regeringen. Det är också betydelsefullt med åtgärder för att
stimulera gränsöverskridande e-handel i Europa.

Förhandlingarna om EU:s telekommarknad

Det lettiska ordförandeskapet avser att informera om läget i de pågående
förhandlingarna om en inre marknad för telekommunikation i EU. Rådet och
Europaparlamentets förhandlingar omfattar bland annat roaming
(mobiltelefoni vid resa inom EU) och nätneutralitet.

Vidare förväntas ordförandeskapet rapportera om förhandlingarna om
lagförslaget om nät- och informationssäkerhet. Syftet är att säkerställa en
hög nivå av nät- och informationsäkerhet i hela EU.  Även där pågår
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förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet.



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 Näringsdepartementet

Lämna synpunkter på förslag om
statlig medfinansiering av digitala
servicecenter i kommunal regi
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på ett av
Digitaliseringskommissionens förslag som lades i
betänkandet: "Gör Sverige i framtiden - digital
kompetens (SOU 2015:28)". Du är välkommen att
lämna synpunkter på förslaget som avser statlig
medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal
regi senast den 29 juni 2015.
Utredningens förslag innebär att Sveriges kommuner bör erbjuda digitala
servicecenter till invånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens.
Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla att ta del av grundläggande
samhällstjänster på internet. Kommunerna väljer själva hur stödet utformas
och organiseras. Utöver kommunernas egna digitala tjänster bör
kommunernas service även innefatta digitalt servicestöd för användande av
statliga e-tjänster för olika myndigheter. Regeringen bör anslå statliga medel
som Sveriges kommuner kan söka för att upprätta digitala servicecenter.
Statliga medel bör även avsättas för nationell samordning och uppföljning av
arbetet.

Förslaget behandlas på sidorna 167-170 samt i konsekvensanalysen bilaga 7,
sid. 271-300 i betänkandet.

Har du synpunkter?

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på förslaget om digitala
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servicecenter i kommunal regi.

Sista datum för inkommande med synpunkter är den 29 juni 2015.

SOU 2015:28: Gör Sverige i framtiden digital kompetens
Mejla dina synpunkter till Näringsdepartementet



Artikel från Näringsdepartementet

Kaplan tog emot listan 10 digitala
saker att göra innan man blir
vuxen
Publicerad 06 maj 2015 Uppdaterad 06 maj 2015

Den 5 maj höll Lilla kommissionen,
Digitaliseringskommissionens expertgrupp med barn
och ungdomar, sitt sista möte och då deltog också it-
minister Mehmet Kaplan. Med sig fick han Lilla
kommissionens lista över 10 digitala saker man måste
ha gjort innan man blir vuxen.
– Det har varit väldigt inspirerande att lyssna på de unga här idag. De är ju
uppvuxna i en digitaliserad värld och kan bidra med många viktiga
perspektiv som inte är uppenbara för oss som är lite äldre och först i vuxen
ålder sett digitaliseringen ta fart.

Resultatet av Lilla kommissionens arbete kommer att ingå som en del i
Digitaliseringskommissionens uppdragsredovisning hur digitaliseringen
nationellt kan främjas ytterligare.

– På så vis är Lilla kommissionen med och formar regeringens politik på it-
området, säger Mehmet Kaplan

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för
det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter". Kommissionens uppdrag innebär både att
analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och
den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december
2015.
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Pressmeddelande: Mehmet Kaplan har utsett nya experter till
Digitaliseringskommissionen

Hela listan – 10 digitala saker att göra innan
man blir vuxen
1. Förstå hur man är säker på nätet
2. Kunna vara källkritisk
3. Kunna söka efter information, till exempel att googla
4. Kommunicera med andra
5. Betala räkningar och annat
6. Göra skillnad, till exempel vara med i eller starta en digital kampanj
7. Kunna publicera något på internet
8. Gratis? – förstå varför något är gratis på internet
9. Initiera digitala projekt, till exempel bygga en webbsida, starta en blogg

eller bygga en app
10. ”Rage quitta”, våga säga ifrån i och lämna digitala forum



Artikel från Näringsdepartementet

Boende och byggande i
vårbudgeten
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för
finanspolitiken samt föreslår hur statens pengar ska
användas: på våren i form av en ekonomisk
vårproposition och på hösten i form av en
budgetproposition som är mer detaljerad med förslag
över statens budget för det kommande året. Två gånger
per år lämnar regeringen också en ändringsbudget som
innehåller förslag till förändringar i statens budget för
innevarande år.

Vårbudget 2015

En långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder
2015-2020. För att öka nybyggnationen av framför allt små, energieffektiva
hyresrätter kommer regeringen att föreslå att en stimulans för nybyggnation
införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och
beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Källa: Vårproposition, UO 18
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Artikel från Näringsdepartementet

Nya bullerregler gör det enklare att
bygga fler lägenheter
Publicerad 13 april 2015 Uppdaterad 13 april 2015

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från
55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade
sidan. Detta är en av flera förändringar i regelverket
rörande utomhusbuller som regeringen fattat beslutat
om. Syftet med regelförändringarna är att underlätta för
bostadsbyggande.
– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör
byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt
ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister
Mehmet Kaplan.

Bristen på små lägenheter är stor, framför allt i storstadsområdena. Där har
rådande regler gjort det svårt att bygga ettor. Små lägenheter byggs ofta med
bara ett fönster och vetter fönstret mot en trafikerad väg så har regelverket
satt stopp; kravet på en tyst sida i lägenheten har inte kunnat tillgodoses. I
stället har större lägenheter byggts.

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7
miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med
bostadsbristen i Sverige, framförallt för unga och studenter i Sveriges
tillväxtområden, säger Mehmet Kaplan.

Förordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.

Dessutom har regeringen beslutat om lagrådsremissen Nya steg för en
effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare
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vid omgivningsbuller. Lagrådsremissen, som överlämnas till lagrådet
måndagen den 13 april 2015, innehåller förslag på förändringar i miljöbalken
som innebär ökad rättssäkerhet för industrier, flygplatser med flera i
samband med att nya bostäder uppförs i närheten av dessa verksamheter.

Sammantaget innebär förändringarna att regelverket som gäller för buller blir
enklare, tydligare och bättre samordnat än vad det är i dag.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena träder i kraft den 1 juni
2015. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt
plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och
bygglagen kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som
påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga
regelverket gällande ljudnivåer inomhus.

I korthet innebär förordningen följande:

Buller från spårtrafik och vägar

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dBA
ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskridas.

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad
sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och
maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid
fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan
gäller även här högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till



byggnaden.

Buller från flygplatser

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA flygbullerinivå (FBN) - en
medelljudnivå för flygtrafik - och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en
bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå
flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger
mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. För
Bromma flygplats gäller dock inte bestämmelserna om maximal ljudnivå
flygtrafik mellan kl. 06.00-22.00.



Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen vill införa en stimulans
för anordnande av nya
hyresbostäder
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 09 april 2015

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till
250 000 bostäder 2015-2020. För att öka
nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att
en investeringsstimulans för nybyggnation införs.
Förslaget kommer ingå i budgetpropositionen för 2016
och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.
Stimulansen kommer att finnas tills vidare, men vara rambegränsat, det vill
säga; stöd kommer utbetalas i mån av tillgång på medel. Den årliga ramen
kommer fullt utbyggt att kunna vara 3,2 miljarder kronor per år, vilket
innebär att risken för att en sökande nekas stöd på grund av medelsbrist är
liten.

Investeringsstimulansen kommer att vara möjligt att söka för hyresbostäder
som påbörjas efter den 25 mars 2015. Förordningen kommer dock att träda i
kraft tidigast 1 januari 2016, varför stöd för hyresbostadshus som påbörjats
före detta datum kan sökas först efter årsskiftet 2015/2016.

Investeringsstimulansens storlek

Stödet kommer att vara olika stort, dels beroende på lägenhetsstorlek, dels
beroende på var i landet bostäderna tillkommer.

För ytor upp till och med 35 kvadratmeter per lägenhet är stödbeloppet 5
300 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark (BRA) i
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Stockholmsregionen. I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna
som gränsar till Stockholmsregionen är stödbeloppet 4 200 kronor per
kvadratmeter. och i övriga landet 3 000 kronor per kvadratmeter.

För ytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter BRA
lämnas ett reducerat stöd med 50 procent av det högsta stödbeloppet för
respektive region. För ytor därutöver utgår inget stöd.

Att stödet är störst för mindre lägenheter och minst för stora lägenheter är
rimligt då de nödvändiga fasta installationerna i kök och våtrum blir dyras
per kvadratmeter för små lägenheter.

Villkor

För att vara berättigad att söka investeringsstimulans kommer vissa villkor
att ställas för att säkerställa att det blir ett samhälleligt mervärde:

Riktvärden för hyror i hyresbostäder som byggts med stödet
En överkomlig hyra i 15 år
Låg energianvändning
Lägenhetsfördelning
Förmedling via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete
med kommunen
Företagen ska medverka till praktisk arbetsmarknadsutbildning

Riktvärden för hyror i subventionerade hyresbostäder

Riktvärdet för hyran är 1 450 kr per kvadratmeter BRA i
Stockholmsregionen, 1 350 kr per kvadratmeter BRA i Göteborgs- och
Malmöregionerna samt de kommuner som gränsar till Stockholmsregionen
och 1 300 kronor per kvadratmeter BRA i övriga landet.

Överkomliga hyresbostäder i 15 år

Bostäderna ska under minst femton år användas för de ändamål och i
enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. Detta
säkerställs genom att hyrorna fastställs enligt reglerna om s.k.
presumtionshyror enligt § 55 c i hyreslagen (12 kap. Jordabalken).

Om bostäderna inom denna femtonårsperiod inte längre används på det sätt
som avses, antingen genom att hyrorna höjs avsevärt eller bostäderna



används för andra ändamål, till exempel ombildas till bostadsrätt, ska hela
bidraget kunna krävas tillbaka.

Ett långsiktigt hållbart byggande

En förutsättning för att kunna söka investeringsstimulans är att de bostäder
som byggs projektet bidrar har låg energianvändning. Det uppnås genom att

byggnaden måste uppnå minst 20 procent bättre än kravet för en ny
byggnad enligt Boverkets byggregler (BBR), det vill säga högst 64 kWh
per kvm i klimatzon III,
byggnaden om den uppnår bättre energiprestanda, motsvarande 45 kWh
per kvm i klimatzon III, berättigar ett förhöjt stöd med 75 procent (det
vill säga 1,75 gånger de tidigare nämnda stödbeloppen),
den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds.

Blandning av lägenhetsstorlekar

För att förhindra att investeringsstimulansen leder till att det inte byggs några
stora hyreslägenheter till överkomliga hyror ska varje projekt innehålla en
blandning av lägenhetsstorlekar, vilket innebär att det i stödbeviljat projekt
ska ingå minst en lägenhet med fler än tre rum och kök. Undantag från denna
regel kommer att medges om specifika förutsättningar finns. Vidare är
projekt som har en inriktning på en viss målgrupp, till exempel studerande,
undantagna från detta villkor.

Kommunal bostadsförmedling

Ytterligare krav som kommer att ställas är att mottagaren av stimulansen
förbinder sig att låta bostäderna i de hus som byggs med stöd av stimulansen
förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med
kommunen.

Arbetsmarknadsutbildning i praktiken

De företag som ansöker om investeringsstimulans ska medverka till
utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn. Regeringen avser att
ställa krav på att mottagaren överenskommer med det aktuella byggföretaget
att ställa upp med platser för det arbetsplatsförlagda lärandet inom de
gymnasiala yrkesprogrammen.



Tidplan

Investeringsstimulansen förutsätter att riksdagen anslår medel för ändamålet
och att stödet godkänns av EU-kommissionen. En promemoria kommer att
tillsammans med ett utkast till förordning att remitteras inom kort. Under
beredningsarbetet kommer en anmälan att inlämnas till EU-kommissionen
för godkännande. En förordning kan tidigast börja gälla 1 januari 2016. De
bostäder som påbörjats efter den 25 mars 2015 och som uppfyller villkoren
för investeringsbidrag kommer dock att vara berättigade till stimulans.
Därmed finns det inget skäl att vänta med påbörjande av redan planerade
projekt.



Artikel från Näringsdepartementet

Från 1 januari finns nya
Näringsdepartementet
Publicerad 02 januari 2015 Uppdaterad 13 april 2015

Regeringens mål är att Sverige år 2020 ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet. Nya Näringsdepartementet blir
navet i arbetet för att skapa jobb och hållbar tillväxt i
hela landet.
– Det nya Näringsdepartementet blir hjärtat i Regeringskansliets arbete för
att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Genom denna organisation
samlar vi frågor tätt kopplade till varandra och jag är övertygad om att vi får
många synergieffekter. Nu ska vi på departementet tillsammans forma och
utveckla arbetet. Det är en process som jag verkligen ser fram emot, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Nya Näringsdepartementet får en helt ny organisation indelat i fyra
avdelningar. Dessa kommer spela en central roll i nya Näringsdepartementet:

Bostäder och transporter
Hållbar tillväxt
Innovation och statliga bolag
Näringsliv och villkor

Mikael Damberg pekar på att landsbygdsfrågorna är en viktig del i
regeringens tillväxtstrategi och att regeringen här ser en stor potential. Han
lyfter också handels- och exportfrågorna som viktiga pusselbitar i det nya
Näringsdepartementet.

Ytterligare ett syfte med nya Näringsdepartementet är möjligheten att arbeta
med gemensamma målbilder och strategier samt använda de samlade
resurserna i Regeringskansliet, hos myndigheter och andra aktörer på ett
effektivt sätt.
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– Jag ser mycket fram emot att leda nya Näringsdepartementet med
landsbygdsfrågorna, ansvaret för de statliga bolagen samt exportfrämjande.
Vi ska ha en helhetssyn på vad som bygger Sverige starkt och där får vårt
departement en viktig roll, avslutar Mikael Damberg.



Artikel från Näringsdepartementet

Gränsöverskridande
telekommunikation huvudfråga på
rådsmöte
Publicerad 28 november 2014 Uppdaterad 28 januari 2015

När EU:s telekomministrar möttes i Bryssel den 27
november stod förslaget om en gemensam
telekommarknad överst på dagordningen. Diskussionen
utmynnade i att arbetet med att hitta en lösning på
framför allt frågan om roamingavgifter inom EU ska
fortsätta. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan representerade Sverige vid rådsmötet.
Förslaget om en inre marknad i EU för elektronisk kommunikation har
diskuterats i över ett år. Vid mötet presenterade det italienska
ordförandeskapet en rapport om läget i dessa förhandlingar.

Det råder oenighet mellan EU-länderna ifråga om framför allt
roamingavgifter, det vill säga de extra avgifter som uppkommer när mobilen
används utomlands. Sverige förespråkar sänkta roamingavgifter men anser
samtidigt att det krävs mer arbete med förslaget innan förhandlingar med
Europaparlamentet kan inledas.

– Sverige har fått gehör för att det krävs ytterligare grundligt arbete för att
hitta en långsiktig lösning på roaming-frågan, sa bostads-, stadsutvecklings-
och it-minister Mehmet Kaplan vid en pressträff efter mötet.

Arbetet fortsätter nu med målsättningen att rådet och Europaparlamentet ska
nå en överenskomelse om en gemensam telekommarknad i EU under våren
2015.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Näringsdepartementet

Bostadsminister Mehmet Kaplan
om regeringens prioriteringar inom
bostadspolitiken
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 21 maj 2015

250 000 nya bostäder till år 2020 - det är ett av
regeringens mål i regeringsförklaringen.
Bostadsminister Mehmet Kaplan intervjuas om
regeringens åtgärder och prioriteringar inom
bostadspolitiken.

https://www.regeringen.se/

