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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/


Debattartikel från Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen

Nya reformer för fler bostäder
Publicerad 13 januari 2016 Uppdaterad 13 januari 2016

Statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena
Andersson och bostads-, stadsutvecklings- och IT-
minister Mehmet Kaplan, debattartikel, DN Debatt, den
13 januari 2016
Regeringen kommer att under 2016 prioritera investeringar och reformer för
fler jobb, förbättrade skolresultat och ökat bostadsbyggande. I dag
presenterar vi inriktningen för att öka takten i bostadsbyggandet.

Vi har påbörjat ett nytt samhällsbygge. Vi investerar kraftigt i Sveriges nya
jobbagenda – med infrastruktursatsningar, en ny exportstrategi och bättre
tillgång till riskkapital för små och medelstora företag.

På skolområdet investerar vi i ett nytt kunskapslyft med över 50 000 nya
utbildningsplatser så att fler kan ta de jobb som växer fram. I år förverkligas
också vår satsning på höjda lärarlöner, mindre klasser i lågstadiet och ökat
stöd till de skolor som behöver det mest.

Regeringen har tagit en rad beslut för att göra det snabbare, enklare och
billigare att bygga bostäder. Vi har förkortat överklagandeprocessen, lagt
fram en ny bullerförordning, satsat på energieffektiva och klimatsmarta
byggnader och har inlett den största bostadssatsningen på över 20 år. Redan i
år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början av 1990-talet.

Sverige har även fortsatt behov av investeringar och strukturreformer, för att
fler ska arbeta, skolresultat ska höjas och bostadsbyggandet ska öka. Det
akuta krisläget i flyktingmottagandet som uppstod under hösten 2015
fotsätter att kräva stora ansträngningar av det svenska samhället. Regeringen
gör det som krävs för att få till stånd en bättre fördelning av antalet
flyktingar i Europa. Det kommer framöver att ställa stora krav på politiken
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för att de som kommit till Sverige snabbt ska komma in i samhället, kunna
bidra och göra sin plikt.

Vi ska ta vara på att vi nu har ett gott ekonomiskt läge med den fjärde högsta
tillväxttakten i Europa. Sedan regeringen tillträdde förra hösten har antalet
människor som har ett arbete att gå till ökat med nästan 70 000. Både
långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten sjunker. Under 2015 har
vi halverat budgetunderskottet. Det gör oss bättre rustade att ta itu med de
utmaningar och möjligheter som nu ligger framför oss.

Boverket uppskattar behovet av nya bostäder år 2025 till över 700 000. Med
den byggtakt vi har i dag kommer inte samhället att klara det behovet. I
stället för att kämpa om vilken regering som står med problemen om nio år
bör alla ansvarstagande partier redan nu hitta innovativa och realistiska sätt
att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar jobb- och
familjesituation i hela landet. För att klara det behöver vi lägga politiska
låsningar och konflikter åt sidan. Låt oss debattera de enskilda förslagen men
vara överens om att målet är att tillgodose behovet av nya bostäder. I det
arbetet är regeringen beredd att göra det som krävs.

Det finns en stor potential i ett ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet på
arbetsmarknaden både för samhället och individer. Det är en möjlighet att
öka antalet jobb och minska arbetslösheten genom att fler utbildas till
byggbranschen och får jobb. Det är en möjlighet för ökad tillväxt och bättre
matchning med växande företag som kan rekrytera personal utanför sin egen
region. Skenande bostadspriser motverkas. Samtidigt som unga kan flytta
hemifrån, barnfamiljer flytta till större och äldre till ett mer anpassade
boende.

Regeringen tar därför i dag initiativ till breda politiska samtal om hur vi ökar
byggtakten med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna
och Vänsterpartiet. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena
Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.
Regeringen ser att det inom tre områden krävs reformer och nytänkande för
att öka byggandet.

1 Förenkla regelverken: korta tiden från idé till färdigt
hem

Ska vi öka byggandet tillräckligt måste staten och kommunerna arbeta
tillsammans. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att förändra plan-



och byggreglerna i syfte att förenkla, främja konkurrens och korta tiden från
idé till färdigt hem. Exempelvis se över om det skulle kunna gå att bygga
med bara översiktsplan som grund och att ha samma
överklagandemöjligheter för bygg- och rivningslov som för detaljplaner.

Regeringen är beredd att se över krav på bostadsbyggande för kommunerna.
Om inte varje kommun tar ansvar för att det byggs tillräckligt för regionens
och nationens behov skulle dessa krav kunna göras bindande.

2 Öka byggkapaciteten

För att avsevärt kunna öka byggtakten i Sverige behöver kapaciteten att
bygga fler bostäder utökas. Regeringen vill kraftigt öka antalet utbildningar
som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen. Den svenska
marknaden behöver även i större utsträckning än i dag öppnas för utländska
byggbolag. Dessa ska dock självfallet arbeta under svenska villkor och
svenska kollektivavtal.

En modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer skulle
kunna snabba upp och förenkla plan- och byggprocessen och samtidigt leda
till en industriell utveckling av prefabhus.

Som ett komplement till de större insatserna att få fram fler bostäder vill
regeringen se över om statliga bolag kan ges större möjligheter att se till att
det byggs nya bostäder. Akademiska Hus bygger i dag studentbostäder och
bör vara en aktuell aktör. Specialfastigheter kan vara en annan sådan aktör.
Syftet skulle vara att få fram fler bostäder åt studenter, ungdomar och övriga
grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi behöver möjliggöra bostadsbyggande på statligt ägda fastigheter genom en
modell för avyttring eller upplåtelse av statligt ägda fastigheter. Regeringen
är också beredd att ta ytterligare steg för att se över hur lokal infrastruktur
kan planeras och finansieras i syfte att skapa attraktiv bostadsmark genom
effektiva transportlösningar.

3 Finansiering och ökad rörlighet

Regeringen har infört ett investeringsstöd för hyresrätter och ekonomisk
stimulans till kommuner för ökat byggande. Regeringen vill se över behovet
av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier.
Samtidigt behöver kapitalförsörjningen till mindre aktörer ses över. Om



behov finns är regeringen beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till
allmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation av både
hyresrätter och bostadsrätter.

Det befintliga bostadsbeståndet behöver också användas mer effektivt.
Regeringen vill inom ramen för dagens samlade beskattning av
bostadssektorn se över skatternas utformning för att främja ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.

För att investeringarna och strukturreformerna ska vara möjliga i dagens
svåra parlamentariska läge krävs samarbetsvilja och samförstånd. Vi är
beredda att fortsätta utveckla bostadspolitiken tills byggtakten möter
behoven på bostadsmarknaden. Utmaningarna måste antas tillsammans – i
bred samverkan med näringsliv, fackförbund, civilsamhälle, forskare och
politiker på alla nivåer.

Ett hållbart samhällsbygge kräver samarbete. Därför vill vi samla Sverige för
att bygga ett starkare land tillsammans.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Miljarder till ny och smart
kollektivtrafik
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

Göteborgs-Posten 20 oktober 2015 För att få fler att åka
kollektivt och skapa bättre stadsmiljöer lanserar
regeringen en satsning på stadsmiljöavtal. Två miljarder
avsätts till modern, innovativ och kapacitetsstark
kollektivtrafik i svenska städer. Målet är fler bostäder
med god koppling till kollektivtrafik, bättre luft och
minskade utsläpp, skriver infrastrukturminister Anna
Johansson och bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan.
Bostadsbristen märks i hela Sverige men i en tid av befolkningstillväxt och
kraftig urbanisering blir den som tydligast i våra städer. I våra städer finns
dock goda förutsättningar att möta många av de stora utmaningar som måste
tacklas vad gäller klimatutsläpp, buller och luftföroreningar. Att bo tätt
underlättar helt enkelt för smartare transporter, energisnåla bostadslösningar
och ett effektivt resursutnyttjande.

Med smart stadsplanering kan vi därför både öka bostadsbyggandet och
bidra till mer hållbara stadsmiljöer och minskade koldioxidutsläpp. Städer
erbjuder också en möjlighet för ekonomiskt utbyte och social inkludering,
där kollektivtrafiken har särskild betydelse för binda samman olika områden
och bidra till en rättvis tillgång till bostäder, arbete samt fritidsmöjligheter.

Två miljarder kronor

Därför är vi nu stolta över att kunna presentera regeringens lansering av
stadsmiljöavtal där två miljarder kronor fram till 2018 satsas för stöd till
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lokala och regionala kollektivtrafiklösningar. Stadsmiljöavtalen är ett led i
regeringens arbete med att nå målet om att 250 000 nya bostäder ska byggas
till år 2020, och satsningen sker parallellt med en lång rad andra insatser.

Stadsmiljöavtal finns sedan många år tillbaka i Norge, där så kallade
bymiljøavtaler varit mycket framgångsrika. Stadsmiljöavtalen har framförallt
två viktiga syften: att fler åker kollektivt och en positiv utveckling av
stadsmiljöerna.

Både kommuner och landsting kan med denna satsning få stöd till
kollektivtrafik på upp till 50 procent genom att de, utöver sin andel av
investeringen, presenterar motprestationer. Dessa kan antingen handla om att
bidra till en ökad andel hållbara transporter, till exempel genom lokala gång-
och cykelsatsningar, eller till fler bostäder. Grundförutsättning för att få del
av stadsmiljösatsningen är att investeringen som stödet avser bidrar till målet
att en större andel av persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.
På detta vis bidrar regeringen med detta till att skapa rätt förutsättningar för
att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna
nås.

Främjar innovativa lösningar

Satsningen på stadsmiljöavtal tar ett helhetsgrepp. Stödet, som beviljas av
Trafikverket, är tänkt att särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar. Det kan handla om spår, hållplatser, kajer eller om
signalsystem för moderna bussar. Genom stadsmiljöavtalen och lokala
motprestationer skapas förutsättningar för att fler resor sker med
kollektivtrafik, cykel eller till fots. Det tar oss en bit på vägen mot ökad
kollektivtrafik och leder redan på kort sikt till bättre stadsmiljö, minskad
trängsel, plats för bostadsbyggande och grönska i städerna.

Det är så dagens och framtidens utmaningar kan mötas. Regeringen vill bidra
till att Sveriges städer utvecklas till attraktiva, hållbara och hälsosamma
platser där fler människor får möjlighet att bo, resa och verka.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Nya stadsmiljöavtal lyfter Sveriges
städer
Publicerad 06 oktober 2015 Uppdaterad 06 oktober 2015

Dagens samhälle 6 oktober 2015 Med två miljarder till
stadsmiljöavtalen tar vi avgörande steg framåt för att
skapa effektivare kollektivtrafik och goda och hållbara
stadsmiljöer. I en tid där våra städer växer snabbare än
någonsin är det viktiga och nödvändiga investeringar,
skriver statsråden bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan och infrastrukturminister Anna
Johansson.
Det är positivt att våra städer växer. Med rätt planering har den täta staden
stora möjligheter till klimatsmart boende och resande. Men snabb tillväxt i
städer innebär också utmaningar. Bostadsbristen ökar och trängseln i trafiken
blir allt värre.

Regeringen satsar därför 2 miljarder kronor under mandatperioden på så
kallade stadsmiljöavtal. Det innebär att regeringen ger stöd till lokala och
regionala kollektivtrafiksatsningar som bidrar till en hållbar stadsmiljö och
ökat bostadsbyggande. Nu ska pengarna börja fördelas.

Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år
2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska.

Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå de målen och
sker parallellt med andra insatser såsom ett investeringsstöd på upp till 3,2
miljarder per år för att öka nybyggnationen av små klimatsmarta hyresrätter
och en kraftfull satsning på förbättrat järnvägsunderhåll.

Det sistnämnda förväntas bidra till mer pålitlig pendeltågstrafik i våra större
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städer, vilket gör att lägen som i dag inte anses vara lönsamma för
byggbranschen att bygga på kan bli attraktiva tack vare fungerande
kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtalen fokuserar på hållbara transporter i städer. På regeringens
uppdrag har Trafikverket tagit fram förslag på riktlinjer för hur pengarna ska
fördelas. Regeringen har med utgångspunkt från detta nu fattat beslut om en
förordning som ger möjlighet för kommuner och landsting att söka stöd för
investeringar i anläggningar eller transportlösningar för kollektivtrafik.

Det kan till exempel handla om investeringar i gator, spår, signalsystem,
kajer eller hållplatser. Tanken är att investeringarna ska leda till
energieffektiva lösningar, till att fler åker kollektivt och till en positiv
utveckling av stadsmiljöerna.

Ledordet är samverkan. Som villkor för att få del av stadsmiljöpengarna ska
kommunen eller landstinget bidra med motprestationer som ytterligare kan
bidra till ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande, till
exempel planer på kollektivtrafiknära bostäder eller gång- och cykelvägar.

Vår grundsyn är att planeringen av transportsystemet ska vara en integrerad
del av hela samhällsplaneringen, inte minst bostadsbyggandet.

Brist på byggbar mark är ett problem för bostadsbyggandet. Väl utbyggd
kollektivtrafik är ett sätt att öppna upp för nya områden för fler bostäder.
Nya bostadsområden kan byggas tack vare att marken blir mer attraktiv, och
de som flyttar in behöver inte vara beroende av bilen.

Regeringen satsar dessutom en miljard under mandatperioden på att
kommuner ska kunna sanera mark, som sedan ska användas till
bostadsbyggande. När staden växer fort måste givetvis infrastrukturen
byggas ut men det är minst lika viktigt, inte minst av resurs- och miljöskäl,
att nyttja befintlig infrastruktur så effektivt och smart som möjligt.
Innovation och resurseffektivitet kommer därför vara viktiga nyckelord när
medlen ska fördelas.

Ansvarig myndighet för fördelning av stödet är Trafikverket. De planerar nu
att göra en första utlysning under mitten av oktober. Bedömningen är att de
kommer fatta beslut och göra utbetalningar redan i år. Det är möjligt i och
med att förordningen ger en möjlighet till förskottsutbetalning. En större
utlysning är sedan planerad till 2016.



Med stadsmiljöavtalen tar vi avgörande steg framåt för att skapa effektivare
kollektivtrafik och goda stadsmiljöer. I en tid där våra städer växer snabbare
än någonsin är det viktiga och nödvändiga investeringar. Det bidrar till att
göra Sverige till ett hållbart samhälle – både miljömässigt, ekonomiskt och
socialt.



Debattartikel från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Programmering in på schemat i ny
skolstrategi
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Ny Teknik den 29 september 2015 DEBATT. Tillgång
till dator räcker inte, det är undervisningen och lärarnas
kunskaper som ger eleverna digital kompetens.
Skolverket får nu i uppdrag att ta fram en ny it- och
digitaliseringsstrategi där även programmering ska ingå
i grundskolans kursplan. Det skriver utbildningsminister
Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Aida Hadzialic och it-minister Mehmet Kaplan.
Sverige ligger långt fram i internationella mätningar i frågor om it och
digitalisering och har gjort så i många år. Det är bland annat resultatet av
framtidsinriktade politiska beslut, ibland för flera decennier sedan, som
möjliggjort omfattande investeringar i bredbandsutbyggnad och breda
satsningar som den så kallade hemPC-reformen. Det här är reformer och
investeringar som bidragit till att Sverige i dag har en hög jämlikhet vad
gäller datorer och bredband, även om det fortfarande finns en ojämlikhet i
användande och tillgänglighet.

Svenska barn och ungdomar har i internationell jämförelse god tillgång till
datorer och internet, både hemma och i skolan. Däremot tycks vi inte lyckas
lika väl i att använda tekniken i undervisningen. God tillgång till datorer ger
inte självklart bättre kunskapsresultat, vilket OECD visat i en nyligen utgiven
rapport.

I en kommentar till rapporten påtalade Andreas Schleicher, utbildningschef
på OECD, betydelsen av lärarnas förmåga att använda den nya tekniken på
ett bra sätt. Lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet och att

https://www.regeringen.se/


integrera it i undervisningen, är viktiga framgångsfaktorer för att it och
digitalisering ska kunna påverka undervisningen positivt. Många lärare och
skolledare efterlyser verktyg och kompetensutveckling för att kunna ta det
ansvaret fullt ut.

IT&Telekomföretagen konstaterade tidigare i år att den förra regeringen
varit senfärdiga med att lansera en it-strategi för skolan.
Samarbetsregeringen vill gå i en annan riktning och tar nu ett samlat grepp
om frågor kring it och digitalisering i skolan. Utifrån de olika initiativ som
tagits och det arbete som gjorts av bland annat SKL och
Digitaliseringskommissionen kommer nu Skolverket få i uppdrag att utarbeta
nationella it-strategier för ett sammanhållet skolsystem.

Att ta ett nationellt ansvar och utarbeta gemensamma nationella strategier är
viktiga för jämlikheten i skolsystemet av två skäl. Dels för att den digitala
kompetensen i sig måste vara tillgänglig för alla elever. På dagens
arbetsmarknad behöver alla kunna använda it och digitala verktyg, då ska
inte vilken lärare man har eller vilken utrustning man har hemma avgöra om
man får med sig de kunskaperna och färdigheterna från skolan. Dels vet vi
att användning av digitala verktyg har en positiv effekt för jämställdheten i
skolans resultat. Pojkar halkar i dag efter flickorna i kunskapsresultat, inte
minst när det gäller läsning och skrivning. I studier som har gjorts av att
skriva-till-läsning med it-hjälpmedel har positiva resultat kunnat redovisas.
Datorer och läsplattor kan därför vara framgångsrika verktyg för att kunna
vända en sådan utveckling.

It och digitalisering i skolan kan stärka undervisningen när arbetet görs
genomtänkt och systematiskt. Det visar såväl forskning som internationella
och svenska exempel. Skolverket kommer dela arbetet i två it-strategier. Den
ena vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och
motsvarande skolformer, den andra till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och skolväsendet för vuxna.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka
förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt
digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos
skolledare, samt att digitaliseringens möjligheter tas till vara för
skolutveckling och för utveckling av undervisningen.

Gemensamt för hela skolväsendet är till exempel hur användningen av
digitala lärresurser, verktyg och arbetssätt i undervisningen ska kunna
användas för att utveckla och anpassa undervisningen för alla elever. Vidare



kan it fungera som verktyg för skolutveckling och för effektiv administration
med syftet att minska lärares och rektorers administrativa arbete.

För grundskolan ska kurs- och läroplaner ses över för att förstärka och
tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Programmering
handlar inte enbart om att skriva kod. Problemformulering och -lösning,
kreativitet och logiskt tänkande är exempel på centrala förmågor. Förmågor
som även kan bidra positivt till kunskapsinhämtningen inom andra ämnen.

För gymnasieskolan läggs stort fokus vid samverkan med arbetslivet i syfte
att säkerställa tillgång till för arbetsmarknaden relevant it-utrustning och
digital kompetens. Strategin ska ta upp hur användandet av datorer kan
stimulera elevernas innovativa förmågor och andra entreprenöriella förmågor
och vid behov föreslå förändringar i kurs- och ämnesplaner för att stärka den
digitala kompetensen hos eleverna så att den ska motsvara de krav som ställs
på arbetsmarknaden och för vidare utbildning.

Modern teknik kan vara ett kraftfullt instrument för att utöka vår tillgång till
kunskap och information. Men för att vi fullt ut ska kunna utnyttja den
potential som moderna teknik innebär, är det nödvändigt att ta ett samlat
grepp om frågan. Därför fortsätter vi nu arbetet med nationella it- och
digitaliseringsstrategier för utbildningsväsendet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Mehmet Kaplan, it-minister



Debattartikel från Justitiedepartementet, Näringsdepartementet

"Hyresgästernas ställning ska
stärkas"
Publicerad 30 juli 2015 Uppdaterad 30 juli 2015

Svenska dagbladet 30 juli 2015 För att hyresrätten ska
vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden
behöver hyresgästernas ställning stärkas. Regeringen
beslutar därför på torsdagen om att ge en utredare i
uppdrag att se över reglerna kring hyresrätter och
uthyrning av bostäder, skriver Morgan Johansson och
Mehmet Kaplan.
Bostadsbristen har alltför länge varit ett stort problem i Sverige. Särskilt
drabbas ungdomarna. Nyligen presenterade Hyresgästföreningen en rapport
som visade att andelen unga som saknar egen bostad är den högsta någonsin.
Över 350 000 unga vuxna står utan bostad, en ökning med 18 procent på två
år.

Bostadsbristen är ett problem för alla dem som tvingas bo kvar hemma och
som inte kan få lån eller inte har rika föräldrar som kan hjälpa till. Det
hämmar dessutom Sveriges ekonomi allvarligt när människor inte kan flytta
för att söka jobb eller studera. Bostadsbristen försvårar integrationen
eftersom de nyanlända inte kan etablera sig ordentligt i Sverige förrän det
finns en bostad.

Åtta år av borgerlig bostadspolitik innebar låg byggtakt och minskande andel
hyresrätter. För att vända denna utveckling behövs i första hand fler
bostäder, särskilt hyresrätter. Därför genomför regeringen nu den största
bostadspolitiska satsningen på över tio år. Minst 250 000 bostäder ska
byggas till 2020. Sammanlagt 3,2 miljarder kronor per år avsätts i ett särskilt
investeringsstöd och ytterligare statliga medel satsas på renovering och
ombyggnad av hyreshus kommande år.
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Men bostadsbristen har också inneburit att hyresgästernas ställning
försvagats. Bristsituationen har lockat till sig oseriösa hyresvärdar, vars enda
intresse är att tjäna pengar på kort sikt utan att ta ett långsiktigt
förvaltningsansvar. I ett antal frågor fattade dessutom den borgerliga
regeringen beslut som minskade tryggheten för hyresgästerna.

Det måste vi nu rätta till. För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg
boendeform i framtiden behöver hyresgästernas ställning stärkas i olika
avseenden. Regeringen beslutar därför på torsdagen om att ge en utredare i
uppdrag att se över reglerna kring hyresrätter och uthyrning av bostäder.
Utredningsdirektivet har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet, och
utredare blir Agneta Börjesson (MP).

Utredningens huvuduppdrag blir att se över möjligheterna att komma till
rätta med oseriösa hyresvärdar, att utveckla hyresgästernas inflytande vid
ombyggnader och att se över reglerna för privatpersoners uthyrning av
lägenheter.

Möjligheterna att komma åt oseriösa hyresvärdar måste öka. Ljusskygga
lycksökare som bara är ute efter snabba klipp på de boendes bekostnad hör
inte hemma på svensk hyresmarknad.

Under den borgerliga regeringen avskaffades förvärvslagen. Därmed
försvann möjligheten att förhandspröva om en köpare av ett hyreshus är
lämplig. Vi ser nu allt fler exempel på hur oseriösa hyresvärdar utnyttjar
denna situation.

Utredaren får i uppdrag att analysera konsekvenserna av att förvärvslagen
avskaffades. Hon ska kartlägga i vilken utsträckning det förekommer brister i
förvaltningen av hyreshus, och vid behov föreslå åtgärder för att minska
problemen. Reglerna bör vara utformade på ett sådant sätt att det ligger i
hyresvärdarnas intresse att erbjuda en god förvaltning. Ingen ska behöva bo i
undermåliga bostäder.

Hyresgästernas inflytande vid ombyggnad är en annan fråga som har fått
ökad aktualitet nu när stora delar av det svenska hyresbeståndet i
miljonprogrammen behöver rustas upp.

Det har under lång tid ifrågasatts om dagens regler avseende balansen mellan
hyresgästens och hyresvärdens intressen vid ombyggnation är rätt avvägda.
Boverket har pekat på att hyresgäster i hus där det genomförts omfattande
ombyggnader flyttar i större utsträckning än andra hyresgäster.



Målet med att rusta upp ett hyreshus bör rimligen vara att de boende ska
trivas bättre och att de kan bo kvar. Ombyggnaden får inte bli ett sätt för
hyresvärdarna att tvinga bort ekonomiskt svaga hyresgäster.

Utredaren får därför i uppdrag att se över hur reglerna om hyresgästernas
inflytande tillämpas, vilka konsekvenser de har och hur hyresgästernas
inflytande kan stärkas. Tydligare krav på information och samråd med
hyresgästerna kan öka tryggheten för hyresgästerna, samtidigt som risken för
tvister minskar. Det gynnar också fastighetsägarna.

Ett tredje område som behöver ses över är de nya reglerna om
privatuthyrning som drevs igenom av den förra regeringen. Bland annat
ändrades reglerna om uppsägning och man öppnade för mer
marknadsanpassade hyror.

Ambitionen att stimulera privatpersoner att göra sina bostäder tillgängliga är
god. Men lägenheter som hyrs i andra hand bebos ofta av den som av olika
skäl inte har kunnat hitta en bostad på den etablerade marknaden och
därmed har en relativt svag ställning, till exempel ungdomar.

Det kan ifrågasättas om dagens regler tar tillräcklig hänsyn till hyresgästernas
intressen. Ett konkret exempel är att hyresgäster vid privatuthyrning kan
sägas upp närsomhelst även om hyresavtalet ingåtts på lång tid. Det skapar
en otrygghet och gör det svårt för hyresgästerna att begära en ändring av
hyresvillkoren eftersom han eller hon då kan sägas upp.

Regeringens bostadspolitik syftar till att skapa ett Sverige som håller ihop
och ett samhälle där alla ska ha rätt till en bra egen bostad. Det gör vi genom
att öka bostadsbyggandet kraftigt och genom att säkerställa att hyresrätten
fortsätter att vara en modern och trygg boendeform.

Morgan Johansson (S)
justitie- och migrationsminister

Mehmet Kaplan (MP)
bostads- och stadsutvecklingsminister



Debattartikel från Näringsdepartementet

Så kraftsamlar vi för ett Sverige
som håller ihop
Publicerad 10 juli 2015 Uppdaterad 10 juli 2015

Göteborgs-Posten 10 juli 2015 Nyligen röstades
regeringens vårändringsbudget igenom i riksdagen. Nu
börjar arbetet för ett Sverige som håller ihop. En ny
jobbagenda med fokus på fler jobb, ökad
konkurrenskraft och hållbar utveckling – i hela landet.
Regeringens mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Därtill
ska minst 250 000 nya bostäder byggas och vi ska nå miljö- och klimatmålen.
Det är ambitiösa mål och ska så vara. Vi tror på det samarbetande samhällets
styrka. Och vi vet att Näringsdepartementet med sin nya form har en
avgörande roll i utvecklingen.

Vårbudgeten innebär ett skifte, en ny riktning för Sverige. I den finns
verktygen för att investera för framtiden, skapa förutsättningar för fler och
växande företag och för en effektiv arbetsmarknad där matchningen mellan
utbildning och efterfrågan blir bättre. Och den har lösningar för hur vi gör
det på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart vis. Kort sagt, den är
ett första steg för att lösa den uppgift som vi i regeringen brinner för: fler
jobb och ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling eftersom det skapar
ett bättre liv för oss och våra barn.

För att lyckas med detta krävs att politikområden krokar arm och drar åt
samma håll. Vi som leder Näringsdepartementet har flera avgörande
områden av regeringens jobbagenda på samma ställe. Vi tar nu ett
helhetsgrepp om den breda näringspolitiken, genom ökad kraft i
infrastrukturinvesteringarna, en offensiv bostadspolitik och ett orubbligt
fokus på att ta tillvara hela Sveriges potential. På så sätt ges det möjlighet för
företag i hela landet att skapa, växa och exportera.

https://www.regeringen.se/


Ökar och stärker kapaciteten

När industrier och företag i dag funderar på var de ska starta nästa
verksamhet är det inte olika städer i samma land de väljer mellan. Snarare
olika städer i världen. Regioner står mot varandra. Många regionföreträdare,
industrier och företag uppger att fungerande och effektiva transporter är en
avgörande faktor för etableringar. Därför satsar regeringen i
vårändringsbudgeten 620 miljoner extra på järnvägsunderhåll under 2015.
Därtill planerar vi bland annat för höghastighetståg mellan våra tre största
städer. Dessa satsningar ökar och stärker kapaciteten på järnvägen, så får vi
fler tåg som går i tid och ökar pålitligheten i transporterna. Det öppnar för
fler hållbara transporter, breddar arbetsmarknaden och ökar
konkurrenskraften i alla landsändar.

Också bostäder spelar en avgörande roll. I dag är dessvärre bostadsbristen ett
av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Den hindrar människor
att gå den efterlängtade utbildningen eller att ta sitt drömjobb, och den
försvårar för företag att hitta rätt kompetens. Efter många år av för lågt
bostadsbyggande är det dags att öka takten och regeringen fokuserar nu på
två huvudspår. Det första handlar om ett intensifierat arbete med
regelförenklingar så att det går snabbare, blir lättare och billigare för
bostadsbolagen att bygga fler bostäder. Det andra spåret handlar om att
stötta kommunerna ekonomiskt i deras bostadsförsörjningsansvar.
Regeringen kommer därför att satsa 6,7 miljarder per år i ett bostadspolitiskt
paket. Det kommer att bidra till att det byggs fler bostäder i Sverige. 3,2
miljarder av dessa ska gå direkt till att bygga små, klimatsmarta och billiga
hyresrätter för unga, studenter och de som har det tuffast ekonomiskt.

En enorm potential

För att vi ska lyckas nå vårt mål om en ökad sysselsättning behöver vi
kraftsamla i hela Sverige. Det finns en enorm potential runt om i landet som
inte tillräckligt tagits tillvara. Vår regering vill se en nyindustrialisering av
Sverige och vi är övertygade om att vi åter kan bli ett av världens ledande
produktionsland. Men vi ska inte konkurrera med låga löner utan med
kompetens och kvalité.

Hela Sveriges potential gäller inte minst matsektorn. De rika möjligheter
Sverige har på detta område kan lyfta oss, och skapa fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet. Därför har regeringen beslutat att ta fram en
livsmedelsstrategi. Den ska bli den färdplan som behövs för att öka den



svenska livsmedelsproduktionen och exporten av svenska livsmedel. Det
finns även en stor potential i vår skog. Regeringen arbetar med en nationell
skogsstrategi i bred samverkan med övriga intressenter. Visionen är att
skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Stabil infrastruktur

Vi vill att fler små- och medelstora företag ska växa och anställa fler. Då
krävs en stabil infrastuktur, fler bostäder, säkrad kompetensförsörjning och
ett fokus på hela Sverige. Växande företag är i hög utsträckning
exporterande företag. Därför presenterades en exportoffensiv i vårbudgeten
med flera åtgärder för att göra det enklare och smidigare för företag att
exportera till de marknader i världen som växer. Dessutom har de statliga
finansieringsåtgärderna under våren genomlysts på rekordtid och en
utredning med ett flertal intressanta förslag för att stärka företagens
finansiering går nu ut på remiss.

Vi som leder Näringsdepartementet har fått verktygen att genomföra den
breda näringspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi kommer
använda de verktygen. Våra reformer i vårbudgeten ska leda till att fler har
ett jobb att gå till, en bostad att vrida om nyckeln i och att fler människor i
hela vårt land känner att vi är på väg åt rätt håll tillsammans.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Staten måste ta ekonomiskt
ansvar för bostadsbyggandet
Publicerad 17 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 17 mars 2015 Exceptionellt läge. Den
akuta bostadsbristen drabbar unga, studenter och ‐
nyanlända hårt. Efter flera decennier står det klart att
marknaden inte klarar att lösa krisen. Nu måste staten
ta ekonomiskt ansvar för att fler bostäder byggs, skriver
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
(MP).
Sverige behöver en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla.
Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, minskar rörligheten och försvårar
matchningen på arbetsmarknaden. Det kräver att staten är mer aktiv och
stöttar kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar. Sverige har under
lång tid, på många orter, haft en akut bostadsbrist. Vi löser inte
bostadsbristen över en natt, men vi kan ta avgörande steg för att skapa
hållbara förutsättningar för framtiden.

I dag står uppemot 300.000 unga vuxna mellan 20 och 27 år utan egen
bostad. Över hälften av Sveriges kommuner uppger att de har bostadsbrist.
Den akuta bostadsbristen drabbar framför allt länens större städer och
Sveriges högskoleorter. Denna omfattande urbanisering ställer helt andra
krav än tidigare. Den ställer högre krav på vem vi bygger för, men också hur
vi bygger Sverige.

Bostadsbristen drabbar även nyanlända, som har lämnat krig och förföljelse
och som genom uppehållstillståndet har fått ett nytt hopp om ett bättre liv i
Sverige. Deras möjligheter att etablera sig i det svenska samhället riskerar att
försenas om de får tillbringa lång tid i ett anläggningsboende. En snabb
övergång till ett fungerande boende är nödvändigt för att människor ska få
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en bra start i samhället.

De bostäder vi bygger i dag ska stå i många år. Ur ett klimat- och
miljöperspektiv är det därför viktigt att vi använder de möjligheter som finns
för att bygga rätt från början. Inom bostads- och stadsutvecklingspolitiken
finns flera viktiga verktyg för att hantera klimatutmaningen och ställa om
samhället i en hållbar riktning. När vi bygger tätt, högt och med färre
parkeringsplatser skapar vi också möjligheter till fler prisvärda och
yteffektiva bostäder.

Det byggs alltför få bostäder i Sverige. Det råder underskott på framför allt
hyresrätter, oavsett geografiskt läge på bostadsmarknaden. Efterfrågan på
främst små lägenheter är stor. Bostadsbristen skapar långa köer till
hyresrätter och höga priser på bostadsrätter. Det gör det svårare för framför
allt unga och studenter att ta steget in på bostadsmarknaden, särskilt
eftersom många i gruppen saknar en fast anställning.

Regeringens målsättning är tydlig: för att lösa bostadsbristen måste det
byggas fler bostäder. Vårt mål är 250.000 bostäder fram till 2020. Fokus ska
ligga på hållbara bostäder som kan efterfrågas av människor med vanliga
inkomster. Det kommer att krävas aktiva åtgärder på flera områden för att
detta ska bli verklighet.

1. Staten tar ett större ansvar för fler bostäder. Sverige befinner sig i en
situation med allvarlig bostadsbrist. Det är ett exceptionellt läge som kräver
att staten går in och stöttar kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar.
Efter flera decenniers bostadsbrist är det tydligt att marknaden inte ensam
kan lösa bostadsbristen i Sverige. Därför behöver staten ta ett större
ekonomiskt ansvar för att se till att det byggs fler bostäder. Incitament för ett
ökat bostadsbyggande är viktigt för hela samhällsutvecklingen – människor
har rätt till en bra bostad och det är förutsättningen för utveckling av
näringslivet, högskolorna och alla tillväxtorter.

2. Fokus på unga, studenter och nyanlända. Den akuta bostadsbristen
drabbar unga, studenter och nyanlända hårt. För att snabbt få till ett
fungerande boende för dessa grupper undersöker regeringen just nu flera
förslag. Ett handlar exempelvis om att effektivisera leveranser och
uppförande av moderna och flexibla modulbostäder. Dessa kan på ett
flexibelt sätt användas som bostäder för nyanlända men också som
studentbostäder. Regeringen ser också ett behov av att säkerställa tryggheten
för dem som bor i andra hand, något som många unga, studenter och
nyanlända gör. Här har vi gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om



uthyrning av egen bostad, för att få en tydligare bild av dess konsekvenser.

3. Hållbar stadsbyggnad. Dagens nyproducerade bostäder håller oftast hög
kvalitet när det gäller energieffektivitet. Mer fokus behöver läggas på att
minska klimatutsläppen från byggmaterialen och själva byggprocessen, samt
på att energieffektivisera det äldre bostadsbeståndet, särskilt i
miljonprogrammet. Regeringen aviserade i höstbudgeten en halv miljard
kronor per år från och med 2016 till energieffektiviseringar av framför allt
miljonprogrammets flerbostadshus. När regeringens budget röstades ner i
höstas försenas nu åtgärderna, men regeringens ambitioner om
energieffektivisering kvarstår.

4. Kollektivtrafiksatsningar öppnar upp för fler bostäder. En satsning på
kollektivtrafik är också en satsning på fler bostäder. Regeringens uppdrag till
Trafikverket om så kallade stadsmiljöavtal innebär att kommuner, landsting
och regioner ska kunna söka statlig medfinansiering till lokala och regionala
investeringar i kollektivtrafik. Det kan i sin tur öppna upp nya, attraktiva
lägen för bostadsbyggande. Hur effektivt investeringar i kollektivtrafik kan
vara för bostadsbyggandet visar inte minst de bostadsplaner som realiseras i
Stockholms län tack vare beslut om utbyggd tunnelbana.

5. Öka konkurrensen. I dag är det ett fåtal aktörer som dominerar marknaden
för bostadsbyggande. Det minskar möjligheten för mindre företag att
konkurrera och riskerar att fördyra byggandet. I höst presenteras en
utredning om bristande konkurrens inom byggbranschen. Regeringen
kommer då att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka
konkurrensen, få ned byggkostnaderna och underlätta för mindre företag att
exempelvis konkurrera om kommunala markanvisningar.

6. Effektiva byggprocesser ger billigare bostäder. Det behöver gå snabbare
att bygga bostäder. Byggregler behöver förenklas och processen från beslut
till färdigt hus effektiviseras. I dag kan exempelvis utdragna
överklagandeprocesser i många instanser fördröja byggstarter med flera år
och göra projekten rejält dyrare. Regeringen ser nu över länsstyrelsernas roll
i syfte att effektivisera byggprocessen utan att riskera rättssäkerheten eller
det viktiga demokratiska inflytandet över stadsutvecklingen.

Bostadsbristen kan bara lösas med fler bostäder, som ökar rörligheten på
bostadsmarknaden. Den svåra situationen på bostadsmarknaden kräver att
samhället i högre utsträckning är delaktigt för att ge stöd till kommuner som
vill bygga fler bostäder. Genom en aktiv bostadspolitik kan vi möta
framtiden på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och



samtidigt bygga framtidens Sverige.



Debattartikel från Näringsdepartementet

Det måste vara tryggt att hyra i
andra hand
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Aftonbladet 10 februari 2015 Bostadsministern: Därför
ser vi över reglerna för andrahandsuthyrning.
För två år sedan förändrade den förra regeringen reglerna kring
andrahandsuthyrning för bostadsrätter. Dels ändrades sättet för hur en
andrahandshyra ska beräknas, dels togs möjligheten bort att i efterhand
överklaga för högt satta hyror. Många var då kritiska och menade att hyrorna
skulle stiga utan att bostäderna blev fler och att tryggheten för den som hyr i
andrahand skulle urholkas.

Nu får vi starka signaler om att andrahandsbostadsmarknaden inte fungerar
som det var tänkt, inte minst från unga och studenter men också från
experter. Därför är det mitt ansvar som bostads- och
stadsutvecklingsminister att se över effekterna av lagen.

Från borgerligt håll hörs röster om att vi vill stoppa andrahandsuthyrningen.
Det stämmer inte.

Flera av de lagändringar som den förra regeringen gjorde kring
andrahandsuthyrning är till stora delar bra och bidrar till rörligheten på
bostadsmarknaden. Vi har inte för avsikt att på något sätt begränsa antalet
lägenheter som kan hyras ut, men vi vill säkerställa tryggheten för den som
hyr i andra hand. Det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan de
motstridiga intressen som finns mellan å ena sidan den som under en tid hyr
ut sin egen bostad och å andra sidan den personen som hyr den.
Andrahandshyresgäst ska inte bli synonymt med andra klassens hyresgäst.

I dag står cirka 300 000 unga och studenter utan bostad, enligt uppgifter från
Hyresgästföreningen. Situationen för dessa två grupper skiljer sig åt, men de
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har ofta vissa gemensamma förutsättningar på bostadsmarknaden. Till
exempel har de ofta lägre betalningsförmåga, osäkra anställningsvillkor, få
eller inga boendereferenser, ofta inget sparat kapital och större svårigheter
att få bostadslån.

Samtidigt finns uppgifter som tyder på att hyrorna på andrahandsmarknaden
sedan den nya lagen trädde i kraft har stigit. Det är inte svårt att se att detta
tillsammans med det faktum att det har blivit svårare för
andrahandshyresgäster att överklaga sina hyror särskilt drabbar just de
grupper av människor som redan har svårast att ta sig in på
bostadsmarknaden.

Det är också så att den förra regeringens regeländringar till en början ledde
till en ökning av utbudet av andrahandslägenheter, enligt statistik från
Blocket, vilket är positivt. Men under 2014 har utbudet av privatbostäder
som hyrs ut i andra hand mattats av i Stockholm och minskat kraftigt i
Göteborg och Malmö.

I dag finns det dock inte tillräckligt tillförlitlig statistik för att mäta vare sig
hyrorna eller utbudet av andrahandsbostäder. Det gör det ännu svårare att se
effekterna av regeländringarna och skapar ett ännu större behov av att göra
en uppföljning.

Jag är övertygad om att fler än jag ser den verklighet som unga och studenter
upplever när de söker ett andrahandskontrakt. För mig är det därför
självklart att en utvärdering av reglerna för andrahandsuthyrning gynnar den
svenska bostadsmarknaden. Först när vi har en bättre bild av situationen
finns det anledning att diskutera om regelverket behöver förbättras.

Regeringens bostadspolitik ska skapa ett Sverige som håller ihop och ett
samhälle där alla ska ha rätt till en egen bostad. Att skapa förutsättningar för
fler bostäder är centralt för vårt lands utveckling. Min roll som bostads- och
stadsutvecklingsminister är att se till att det byggs fler bostäder för att nå
regeringens mål: 250 000 bostäder till 2020. Men det är också min uppgift att
säkerställa att det befintliga beståndet används på bästa sätt och att
andrahandsmarknaden fungerar ändamålsenligt.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan
presenterar vårbudgeten i Malmö
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

I morgon, onsdag den 13 april, presenterar bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
regeringens vårbudgetproposition i Malmö. Under
pressträffen redovisas även lokala siffror för över hur
mycket pengar som kommer till regionen från
regeringens kommande statsbidrag på 10 miljarder
kronor för 2017. Katrin Stjärnfeldt Jammeh, ordförande
för kommunstyrelsen i Malmö, närvarar på pressträffen.
Media är välkomna att närvara.
Regeringen överlämnar, på onsdag den 13 april, kl 8.00, 2016 års
ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten till Riksdagen.
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan presenterar
vårbudgeten i Malmö Stadshus.

Tid: Onsdag den 13 april, kl. 12.00-12.45
Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar i konferens
om digitaliseringen av
samhällsbyggnadssektorn
Publicerad 11 april 2016 Uppdaterad 11 april 2016

På tisdag den 12 april har branschföreningen BIM
Alliance bjudit in bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan till att medverka i en konferens
om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn.
Under rubriken "Digitaliseringen och BIM – ny tid med nya aktörer" håller
den ideella branschföreningen BIM Alliance en konferens om
digitaliseringen av byggsektorn. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan kommer under konferensen att bland annat berätta om det
regeringsuppdrag som lantmäteriet nyligen fick för att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess.

Fakta: 
BIM står för byggnadsinformationsmodellering och innebär att all
information i byggnadsprocessen görs tillgänglig genom intuitiva digitala 3D-
modeller av befintlig eller planerad bebyggd miljö.

Tid: Tisdag den 12 april, Mehmet Kaplan håller anförande kl 11.10
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mer flyg och bostäder i
Stockholmsregionen
Publicerad 11 april 2016 Uppdaterad 11 april 2016

Regeringen utsåg i december 2014 Anders Sundström
till samordnare med uppdrag att pröva förutsättningarna
för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till
bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.
Anders Sundström presenterar idag sin rapport "Mer flyg och bostäder" och
redovisar fem slutsatser och förslag.

Arlanda flygplats kapacitet måste öka
Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038
30 000 bostäder i stället för en flygplats är viktiga för tillväxten
Omfattande utbyggnader av Arlanda och anslutningar krävs
Regeringen måste ta ett helhetsansvar

Avtalet om Bromma flygplats löper ut 2038. Arlanda flygplats behöver
byggas ut för att klara den tillväxt i resandet som förväntas vid Arlanda. När
det är gjort får även flygtrafiken vid Bromma plats på Arlanda och möjliggör
bostadsutbyggnad i Stockholm. Det handlar om en omfattande utbyggnad av
Arlanda med ny rullbana och terminaler samt åtgärder i anslutande järnvägar
och vägar.

- Ledtiden för att bygga ut Arlanda är 20 år och därför måste planeringen
starta nu, säger Anders Sundström.

- Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038. Den ägs av Stockholms
stad som vill bygga 30 000 bostäder. Medborgarna kommer inte heller om 20
år att acceptera en flygplats nästan mitt inne bland växande stadskärnor.
Bromma behövs inte heller när Arlanda är utbyggt, avslutar Anders
Sundström.
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Flygtrafiken bedöms öka, framför allt vad gäller internationellt resande, och
näst intill fördubblas i Stockholm fram till år 2040.

- Effektiva flygresor inom landet och internationellt är av avgörande
betydelse för Stockholmsregionens och Sveriges tillväxt möjligheter, säger
Anders Sundström.

Därför måste kommande behov av flygplatskapacitet säkras. Bostadsbristen
är det största hindret mot Stockholms tillväxt.

Enligt det ursprungliga uppdraget skulle Anders Sundström redovisa sitt
uppdrag i oktober 2016. I december 2015 kortade regeringen ner tiden till
den sista mars. Då framhölls att frågan ska bli föremål för en offentlig debatt.

Rapporten "Mer flyg och bostäder" är tillgänglig på regeringens hemsida.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige skriver under brev med
uppmaning till kommissionen om
digitala plattformar
Publicerad 06 april 2016 Uppdaterad 06 april 2016

I måndags skickade Sverige tillsammans med en rad
andra EU-länder ett brev, signerat av närings- och
innovationsminister Mikael Damberg och it-minister
Mehmet Kaplan, till EU-kommissionen med en
uppmaning att inte begränsa innovation och ekonomisk
utveckling genom betungande lagstiftning.
- Det är viktigt att inte sätta käppar i hjulen för digitaliseringens snabba
utveckling utan istället främja de möjligheter som den erbjuder våra företag
och konsumenter. Vi vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke, säger
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Internet måste även i fortsättningen fungera som en innovationsmotor. Man
bör alltid ha ett öppet internet som rättesnöre och målbild när man diskuterar
plattformar, det gynnar utvecklingen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Under våren kommer den Europeiska kommissionen som en del av den
digitala inremarknadsstrategin (DSM) att presentera en sammanställning om
digitala plattformar. Inför den sammanställningen uppmanar nu
Storbritannien, tillsammans med Sverige, Tjeckien, Danmark, Finland,
Estland, Litauen, Bulgarien, Luxemburg och Polen, kommissionen att inte
föreslå en allomfattande reglering av digitala plattformar. Att reglera på
förhand bör man vara försiktig med och ny lagstiftning bör bara tas fram om
det finns problem som man behöver komma till rätta med. Annars finns det
risk för att lagstiftningen istället hindrar utvecklingen av nya tjänster, företag
och i längden nya jobb.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Gustav Fridolin
och Mehmet Kaplan besöker
Sjöstadsskolan idag
Publicerad 05 april 2016 Uppdaterad 05 april 2016

I dag klockan 14.00 besöker utbildningsminister Gustav
Fridolin och it-minister Mehmet Kaplan Sjöstadsskolan i
Stockholm med anledning av Skolverkets nya förslag på
nationell strategi för skolans digitalisering.
Skolverkets strategi innehåller bland annat förslag kring hur elever och
personal ska utveckla en digital kompetens, likvärdig tillgång av digitala
verktyg och hur digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och
verksamheten effektiviseras.

Gustav Fridolin och Mehmet Kaplan finns tillgängliga för intervjuer i
samband med besöket.

Tid: 14.00

Plats: Sjöstadsskolan,Hammarby allé 74, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsbehovet i Stockholm på
agendan under paneldiskussion
Publicerad 04 april 2016 Uppdaterad 04 april 2016

På onsdag den 6 april medverkar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett
panelsamtal kring den framtida bostadsförsörjningen i
Stockholm. Temafrågan under samtalet, som
arrangeras av Bostadsforum, är om det går att bygga
snabbt, billigt och hållbart?
Bostadsforum är Stockholms byggmästareförenings och Kommunförbundet i
Stockholms Läns (KSL) gemensamma forum för bostadsfrågor. De har bjudit
in bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan till ett panelsamtal
för att diskutera hur bostäder kan byggas så att det blir möjligt för hushåll
med små ekonomiska resurser att etablera sig på bostadsmarknaden.

Tid: Onsdag den 6 april, kl. 8.00
Plats: Lokal New York, World Trade Center, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

PTS får tillsynsansvar för TSM-
förordningen
Publicerad 31 mars 2016 Uppdaterad 31 mars 2016

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i
förordningen om elektronisk kommunikation som
innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) får
tillsynsansvaret för den s.k. TSM-förordningen.
I februari i år lämnade regeringen över en proposition (prop. 2015/16:92) om
ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera TSM-
förordningen. I dag beslutade regeringen att Post- och telestyrelsen ska
fungera som tillsynsmyndighet för förordningen.

TSM-förordningen beslutades av EU förra året och ska tillämpas i
medlemsstaterna från den sista april 2016. Den innehåller, förutom en del om
roaming, regler om tillhandahållande av internetanslutningstjänster. Det rör
bl.a. bestämmelser om innehåll i avtal och om likabehandling av trafik. Syftet
är att skydda slutanvändarna och samtidigt som internets ekosystem
fortsätter att fungera som en motor för innovation. I samband med detta
träder nationella regler i kraft som ger PTS möjlighet att om det skulle
behövas meddela förelägganden och förbud för att se till att EU-
förordningen följs.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Viktiga steg för
gränsöverskridande e-legitimation
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 23 mars 2016

Regeringen gav idag E-legitimationsnämnden och
Skatteverket varsitt uppdrag i syfte att skapa viktiga
förutsättningar för gränsöverskridande användning av
säkra e-legitimationer inom EU. Uppdragen kommer i
sin förlängning att ge ökade möjligheter för svenska
myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina
e-tjänster, och även skapa förutsättningar för
användning av svenska e-legitimationer i europeiska e-
tjänster.
E-legitimationsnämnden har i dag fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av
den centrala tekniska arkitektur som krävs för att kunna hantera europeiska
e-legitimationer i svenska digitala tjänster. Vidare ska E-
legitimationsnämnden kartlägga krav och behov, påbörja etablering av
stödfunktioner samt bedriva informationsinsatser och pilotprojekt.

Skatteverket har i sin tur fått i uppdrag att utreda möjligheterna till koppling
mellan en utländsk e-legitimation och en individs svenska personnummer
eller samordningsnummer samt att lämna de nödvändiga författningsförslag
som krävs.

Uppdragen har sin utgångspunkt i det svenska genomförandet av EU:s
förordning om elektronisk identifiering (eIDAS-förordningen), som från och
med hösten 2018 bl.a. ställer krav på svenska myndigheter att erkänna
särskilt anmälda europeiska e-legitimationer i nationella e-tjänster.

- Genom eIDAS-förordningen och regeringsuppdragen tar vi ett viktigt steg
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för att undanröjda gränshinder på den digitala inre marknaden. Det gör det
betydligt lättare för privatpersoner och företag i kontakten med myndigheter
i andra EU-länder, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Uppdragen 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 norsk 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.

Regeringen har idag också fattat beslut om att förlänga E-
legitimationsnämndens uppdrag om att säkerställa offentlig sektors
omedelbara behov av fortsatt försörjning av e-legitimationer. Uppdraget
skulle ha redovisats den 31 mars och förlängs nu till den 17 oktober 2016.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Claes Stråth får i uppdrag att se
över behovet av att utveckla
hyressättningssystemet
Publicerad 17 mars 2016 Uppdaterad 17 mars 2016

I dag beslutade regeringen att ge Claes Stråth i
uppdrag, att som förhandlingsledare, identifiera
eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens
system för hyressättning kan utvecklas. Uppdraget ska
redovisas senast den 10 maj 2016 och ske i samråd
med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).
- Claes Stråth är en erfaren förhandlingsledare och vår förhoppning är att
regeringens initiativ kan samla parterna för att se om det finns potential eller
behov att utveckla hyressättningssystemet, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

- För att öka bostadsbyggandet är det viktigt att alla delar av
bostadsmarknaden fungerar så bra som möjligt. Därför vill vi att
bostadsmarknadens parter samlas för att se om de gemensamt kan komma
fram med förslag som kan utveckla hyressättningssystemet, säger
finansminister Magdalena Andersson.

Centrala frågeställningar i uppdraget är hyressättningens betydelse för bl.a.
bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på
bostadsmarknaden. Grundläggande är även att säkerställa hyresgästernas
trygghet, inte minst besittningsskyddet, och beakta effekter på segregationen
på bostadsmarknaden.

Förhandlingsledaren ska samråda med utredningen Stärkt ställning för
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hyresgäster (dir. 2015:83), Boverket och andra relevanta aktörer och
myndigheter.

Förhandlingsledaren ska presentera förslag som de medverkande parterna
ställer sig bakom. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i en
slutrapport senast den 10 maj 2016.



Pressmeddelande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Smartare miljöinformation med
Digitalt först
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

Naturvårdsverket fick av regeringen i dag, den 10 mars,
uppdraget att verka för Digitalt först – för smartare
miljöinformation. Med en smartare miljöinformation ska
det bli enklare att få en helhetsbild så att vi kan möta
klimatutmaningen och att nå miljömålen. Det ska bli
enklare att använda och förstå informationen som idag
samlas in hos myndigheter, kommuner och andra
intressenter.
Nu har Naturvårdsverket fått i uppdrag att verka för smartare
miljöinformation. Naturvårdsverket ska i uppdraget fungera som en
utvecklingsmyndighet genom att främja öppen och datadriven innovation
som står medborgare och företag till tjänst.

- Genom att digitalisera miljöinformationen kan smarta digitala tjänster, på
ett enkelt sätt och direkt i din mobil, skapa medvetenhet om vilka farliga
ämnen som finns i produkter eller din omgivning. Det gör det lättare för
människor att göra klimatsmarta val, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Resultatet av uppdraget skulle exempelvis kunna innebära att privatpersoner
får bättre tillgång till miljöinformation, att informationsutbyte blir effektivare
mellan myndigheter. Smartare miljöinformation ger också ökade möjligheter
att påverka på miljöområdet.

- Genom uppdraget ökar möjligheterna att samla in och sprida miljödata på
nya innovativa och kostnadseffektiva sätt. Det ska vara lätt att göra rätt, och
då är enkel tillgång till information grunden, säger klimat- och miljöminister
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Åsa Romson.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala
tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval
i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och
företag. Uppdraget till Naturvårdsverket följer denna linje och är också ett
led av regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker ett
jämställdhetssträvande King
Publicerad 08 mars 2016 Uppdaterad 08 mars 2016

När it-minister Mehmet Kaplan idag, på internationella
kvinnodagen, besöker spelföretaget King är det för att ta
del av deras arbete med att skapa en jämställd
arbetsplats.
- I hälften av befolkningen finns också hälften av den framtida potentialen,
hälften av idéerna, hälften av innovationerna. Det har vi inte råd att vara
utan. Det är därför glädjande att få ta del av Kings aktiva arbete med att öka
jämställdheten och locka fler kvinnor till spelbranschen, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Spelbranschen är världens största underhållningsindustri och det är också en
bransch där svenska företag producerar några av de största titlarna på
marknaden. Den svenska spelindustrin är väldigt viktig för den svenska
ekonomin idag.

Idag då it-minister Mehmet Kaplan besöker King så var det endast lite mer
än två veckor sedan som företaget såldes till Activision Blizzard för drygt 50
miljarder kronor.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan diskuterar
bostäder i Umeå
Publicerad 04 mars 2016 Uppdaterad 04 mars 2016

På måndag den 7 mars är bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i Umeå där
han kommer att delta i seminarier och en paneldebatt.
Ämnet är bostadsläget i Umeå och i Sverige.
I Umeå arrangerar dels det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden och
Hyresgästföreningen (HGF) två åtskilda evenemang men som är till ämnet
knutna. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer att
medverka under flera seminarier som anordnas i AB Bostadens regi för att
sedan åka till Umeå universitet för att delta i en paneldebatt om
bostadssituationen i Sverige.

Under en stor del av måndagen kommer Mehmet Kaplan att diskutera
bostadsbyggandet i Umeå tillsammans med representanter för AB Bostaden,
stadsarkitekter och tjänstepersoner från kommunen.

På Umeå universitet kommer universitetsstudenter att få lyssna på ett
panelsamtal som anordnats av Hyresgästföreningen om bostadssituationen i
Sverige. Förutom bostads- och stadsutvecklingsministern kommer panelen
bestå av representanter från riksdag, Umeå studentkår, kommun, HGF och
bostadsbolag.

Seminarieserie AB Bostaden
Tid: Måndag den 7 mars, kl. 9.50 – 14.30
Plats: Vinterträdgården, Geografigränd 2, Umeå

HGF Paneldebatt på Umeå Universitet
Tid: Måndag den 7 mars, kl 15.00
Plats: Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Smartare livsmedelskedja med
Digitalt först
Publicerad 26 februari 2016 Uppdaterad 26 februari 2016

I går, den 25 februari, beslutade regeringen att ge
Jordbruksverket i uppdrag att verka för Digitalt först –
för en smartare livsmedelskedja. I nära samarbete med
Livsmedelsverket ska myndigheterna främja en digital
förnyelse genom att tillgängliggöra information i
livsmedelskedjan för att bland annat synliggöra
hållbarhetsaspekter och öka konkurrenskraften inom
sektorn. Uppdraget ska göras i dialog med myndigheter,
kommuner och andra intressenter.
- Att tänka digitalt först innebär ett perspektivskifte där vi utnyttjar
digitaliseringens möjligheter för att öka samhällsnyttan. Vi vill med
uppdraget främja en digital förnyelse så att konsumenter till exempel kan
göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat
innehåller, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Regeltunga industrier som livsmedelsindustrin kräver omfattande
myndighetskontakter eftersom offentliga aktörer finns såväl på lokal,
regional och på nationell nivå. Det är därför viktigt att det finns en
samverkande hantering av Information och data hos de olika aktörerna.

Målsättningen med uppdraget som Jordbruksverket fick av regeringen igår är
att göra det enklare, öppnare och effektivare för medborgare, myndigheter
och aktörer att ta del av information och data i livsmedelskedjan. Uppdraget
ska främja nya innovativa och samverkande digitala tjänster som bidrar till
en ökad tillväxt inom livsmedelsindustrin.
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- Kopplingen mellan Digitalt först och den kommande livsmedelsstrategin är
tydlig. Digitaliseringen är en effektiviseringsmöjlighet, och i många fall en
nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. För att det ska
ske behöver vi innovativa företag i livsmedelskedjan som tar tillvara
digitaliseringens möjligheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringens ambition med Digitalt först är att svenska kommuner, landsting
och myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala
tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den
offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.
Uppdraget till Jordbruksverket är också ett led av regeringens
avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en
digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Uppdraget gäller åren 2016 – 2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ställföreträdande generaldirektör
för Post- och telestyrelsen (PTS)
utsedd
Publicerad 24 februari 2016 Uppdaterad 25 februari 2016

Catarina Wretman har utsetts till ställföreträdande
generaldirektör.
Från och med den 28 mars 2016 är Catarina Wretman utsedd
som vikarierande generaldirektör för Post- och telestyrelsen, då tidigare
generaldirektör Göran Marby begärt sitt entledigande. Catarina Wretman
kommer att utföra GD-uppgifterna på PTS till dess att regeringen beslutat i
frågan om Göran Marbys efterträdare.

Catarina Wretman är sedan 2010 vice generaldirektör och divisionschef på
PTS. Redan 1992 började Catarina Wretman sin karriär inom myndigheten
och har haft ett antal chefspositioner.

- Jag är mycket glad att Catarina Wretman tackat ja till att vara vikarierande
generaldirektör för PTS. Regeringen har stort förtroende för Catarina som
har lång erfarenhet inom myndigheten och god kompetens inom PTS
ansvarsområden, säger it-minister Mehmet Kaplan.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan träffar IKT-
ministrar under världens största
mobiltelefonimässa
Publicerad 19 februari 2016 Uppdaterad 19 februari 2016

Mellan den 21 – 24 februari befinner sig it-minister
Mehmet Kaplan i Barcelona där världens största mässa
om it och mobiltelefoni går av stapeln. De fyra dagarna
är fyllda av bilaterala möten med europeiska och
internationella IKT-ministrar, panelsamtal och invigning
av den svenska paviljongen.
- Det ska bli väldigt spännande och nyttigt att kunna vara med under denna
mässa. Jag vet att jag stolt kommer gå runt på mässan och där träffa många
svenska it-företag. Sverige ligger långt fram vad gäller innovationer inom IT,
och vi har några av de ledande företagen inom branschen, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Mobile World Congress arrangeras årligen av Groupe Speciale Mobile
Association (GSMA) och är världens största mobilmässa med runt 93 000
besökare. Under mässan anordnar också GSMA traditionellt ett
ministerprogram där över 160 länder finns representerade på regeringsnivå.
Årets tema är "Connecting everyone and everything to a better future".

It-minister Mehmet Kaplan kommer i samband med mässan att träffa många
internationella IKT-ministrar som till exempel i bilaterala möten med
ministrarna från Nigeria, Mexiko och Spanien. Mehmet Kaplan kommer
också att på måndag den 22 inviga den svenska paviljong som arrangeras av
Business Sweden. På tisdag träffar it-ministern de svenska företag som
ställer ut under mässan. Onsdagen innehåller bland annat en paneldebatt
under ett större seminarium med utländska regeringsrepresentanter och
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regulatorer.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitalisering ska förenkla
bostadsplaneringen
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Lantmäteriet fick av regeringen i dag, den 18 februari,
uppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare
samhällsbyggnadsprocess. I nära samarbete med
Boverket ska Lantmäteriet främja digital förnyelse
genom att byggherrar, myndigheter och andra
intressenter ska kunna dela information och samverka
digitalt.
Lantmäteriet har fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket se till att
kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en
samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare,
enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i
uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven
innovation som står medborgare och företag till tjänst.

- Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter,
företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan-
och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att
kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder, säger bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala
tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval
i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och
företag. Uppdraget till Lantmäteriet följer denna linje och är också ett led av
regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.
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Uppdraget gäller åren 2016 – 2018.

Uppdraget kommer att finnas tillgänglig för nedladdning när beslutet har
expedierats.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen och SKL samarbetar
för enklare restaurangföretagande
med digitala tjänster
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

I går vid regeringssammanträdet, den 11 februari, togs
beslutet om att underteckna en överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett enklare
företagande med hjälp av nya gemensamma nationella
digitala lösningar. Inledningsvis inriktas arbetet mot
restaurangbranschen – en regeltung bransch som
kräver omfattande kontakt med myndigheter och
kommuner. Genom en samlad digital plattform och
digitala lösningar som utgår från företagens
förutsättningar och behov ska det att bli enklare att
starta och driva restaurangföretag.
- Idag saknar cirka 80 procent av landets kommuner e-tjänster för företag. Så
det är klart att det här uppdraget att ta fram nya gemensamma digitala
lösningar som även inkluderar kommunernas alla tillstånd, anmälningar och
bilagor gentemot företagare, kommer att spara tid och göra det lättare för
företagen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Vid en bred anslutning av kommuner till de nationella digitala lösningar som
tas fram inom ramen för överenskommelsen, kommer det att bli enklare att
starta och driva restaurangverksamhet i stora delar av landet. Processerna
för olika typer av ansökningar kommer att effektiviseras och harmoniseras
mellan olika kommuner.
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- Digitalisering och smarta tjänster ger här en förenklad service som
underlättar för både kommuner och företagare. Kommunerna kan korta sina
handläggningstider och det blir enklare för företagarna i kontakterna med
myndigheterna, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL. I
budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala
tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval
i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och
företag.

Gårdagens överenskommelse med SKL, som är ett led i detta fördjupade
samarbete, koncentreras därför till restaurangbranschen där tillväxtviljan är
stor men där branschen samtidigt ser att lagar och myndighetsregler är ett
stort hinder för företagens utveckling och tillväxt.

Genom minskade krav och genom att erbjuda digital information, guidning
och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov ska det att
bli enklare att starta och driva restaurangföretag.

- Inom restaurangbranschen finns en stor tillväxtvilja och här skapas många
viktiga jobb. Min förhoppning är att vi med digitalisering som verktyg och
med närmare samarbete mellan myndigheter på olika nivåer ska kunna göra
stor skillnad för alla som startar och driver restaurang. Genom att lägga
mindre tid på att administrera regelverken kan de istället ägna sig åt att driva
och utveckla sin verksamhet, säger näringsminister Mikael Damberg.

Målsättningen med överenskommelsen är att 2017 kunna erbjuda
majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige digitala tjänster för att
starta och driva sin verksamhet. Tillväxtverket och Bolagsverket är fortsatt
viktiga aktörer i arbetet.

Överenskommelse gäller för perioden 2016–2017 då behovet av en förnyad
överenskommelse utvärderas.

Deltagande kommuner hittills är Botkyrka, Gotland, Göteborg, Halmstad,
Huddinge, Härnösand, Linköping, Nacka, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå,
Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Timrå, Uppsala och Örebro.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förbereder för sänkta
roamingavgifter inom EU
Publicerad 11 februari 2016 Uppdaterad 11 februari 2016

Regeringen beslutade idag om en proposition med
ändringar i lagen om elektronisk kommunikation.
Ändringarna görs bland annat för att undanröja
roamingavgifter för personer som reser inom EU.
- Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en bild för att
visa familj eller vänner, men avstått för att man inte vet hur dyrt det blir. Nu
tar vi ett viktigt steg för att minska roamingavgifterna så att vi äntligen kan
få iväg den där bilden direkt, istället för att behöva vänta tills vi kommer
hem. Jag är glad att vi nu skapar förutsättningar för att det blir billigare att
surfa i EU-zonen, något jag strävat efter länge, säger it-minister Mehmet
Kaplan.

Redan den 30 april 2016, då EU-förordningen om en digital inre marknad
börjar gälla, sänks taket för tillåtna roamingavgifter genom en
övergångslösning. Då gäller att operatörerna maximalt får ta ut avgifter
motsvarande det reglerade grossistpristaket. För utgående samtal är det 0,05
EUR per minut, för sms 0,02 EUR och för mobilsurf 0,05 EUR per
megabyte. Roamingavgifterna ska sedan i princip förbjudas 2017.

Med lagändringen får Post- och telestyrelsen (PTS) de tillsynsverktyg som
behövs för att se till att den aktuella EU-förordningen kan följas. Sverige har
i förhandlingarna aktivt bidragit till en konstruktiv lösning av problemet med
för höga roamingavgifter inom EU.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Post- och telestyrelsens
generaldirektör Göran Marby
lämnar sitt uppdrag
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Göran Marby har i dag begärt sitt entledigande från
tjänsten som generaldirektör och chef för Post- och
telestyrelsen, PTS. Han kommer under våren att tillträda
som ny VD för den ideella internetorganisationen
ICANN.
- Jag beklagar att Göran Marby kommer att lämna sitt uppdrag vid Post- och
telestyrelsen. Han har gjort ett bra arbete och jag hade gärna sett att han
stannat tiden ut, men jag respekterar hans beslut. Det är positivt att ICANN
rekryterar en svensk till uppdraget som VD, det är ett kvitto på att Sverige
ligger i framkant när det gäller vårt arbete med digitalisering och IT, säger it-
minister Mehmet Kaplan.

Göran Marby har varit anställd som generaldirektör på Post- och
telestyrelsen sedan januari 2010 och hans uppdrag förlängdes i oktober 2015
med ytterligare tre år.

Regeringen kommer inom kort att ta ställning till hans begäran om
entledigande.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitalisering i fokus när
industrisamtal hålls på
Näringsdepartementet
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

I dag hålls årets första industrisamtal när
branschföreträdare för svensk industri- och industrinära
tjänstesektor bjudits in av närings- och
innovationsminister Mikael Damberg för att föra samtal
om digitalisering och konkurrenskraft.
Regeringens industrisamtal förs tillsammans med företrädare för industrin
och med Almega som representerar tjänstesektorn i syfte att diskutera
industrins framtidsutmaningar.

Dagens industrisamtal är koncentrerat kring digitaliseringen av Sverige och
dess industri. It-minister Mehmet Kaplan kommer under samtalet att berätta
om regeringens arbete med digitalisering som verktyg för att uppnå ett mer
klimatsmart samhälle, fler jobb och fler bostäder.

Mikael Damberg kommer också under dagen att redogöra för regeringens
nya industrialiseringsstrategi - Smart industri.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan håller tal på
seminarium med fokus på
framtidens hållbara stadsplanering
Publicerad 03 februari 2016 Uppdaterad 03 februari 2016

Den 4 februari håller Kungliga
ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) ett seminarium
med rubriken ”Var ska alla bo i framtidens goda stad”.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
är inbjuden att berätta om regeringens arbete för en
hållbar stadsplanering.
Fram till 2017 belyser IVA frågan om bostadsbristen i samhället genom
projektet Framtidens goda stad. Projektet har som uppgift att finna
gemensamma metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen
samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen
i städer och regioner.

Projektet Framtidens goda stad startar på torsdag den 4 februari med ett
seminarium där bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
kommer att berätta om regeringens aktuella bostadsarbete.

Tid: torsdag den 4 februari, kl. 15.40
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan samlar landets
nya bredbandskoordinatorer
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 01 februari 2016

Den 2 och 3 februari håller Bredbandsforum en
uppstartsträff för de regionala
bredbandskoordinatorerna. It-minister Mehmet Kaplan
inleder på tisdag den 2 februari
bredbandskoordinatorernas uppstartsmöte med att
belysa hur betydelsefullt deras arbete är för att regionalt
uppnå regeringens bredbandsmål.
Regeringen beslutade i maj 2015 att inrätta särskilda bredbandskoordinatorer
i varje län med uppgift att arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet.
Syftet är att öka samordningen och effektivisera det regionala arbetet med
att bygga ut bredband. Satsningen har slagit väl ut med till exempel
Länsstyrelsen i Västernorrlands satsning Dig.2020 som invigdes av it-
minister Mehmet Kaplan den 26 januari.

I förra veckan, den 28 januari, tog regeringen ett beslut om att utöka
satsningen på bredbandskoordinatorer genom ökat anslag och förlängd
uppdragstid.

Uppstartsmötet är det första av flera möten som det nationella sekretariatet
för regionala bredbandskoordinatorer kommer att bjuda in till med syfte att
ge möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan för regional
bredbandsutbyggnad.

Media är varmt välkomna att delta i ett pressmöte efter den inledande
invigningen:

10.30 - Fotografering 
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10.45 – Pressmöte med Mehmet Kaplan och Niklas Guss från Länsstyrelsen
Västernorrland som kommer att berätta om sitt läns satsning Dig.2020.

Tid: tisdagen den 2 februari, kl 10.00 – 11.15 
Plats: Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Länsstyrelserna ska stödja inträde
på bostadsmarknaden
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

I dag gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att
fortsätta sitt arbete med att stödja och informera
kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att
underlätta inträde på bostadsmarknaden för
resurssvaga hushåll. Uppdraget gäller under två år.
Regeringen anser att länsstyrelserna har en viktig stödjande funktion när det
kommer till att underlätta för resurssvaga hushåll att få tillträde till bostäder.
Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att under två år fortsätta sitt
arbete med att stödja och informera kommuner i syfte att underlätta tillträde
till bostadsmarknaden, motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. I
budgetpropositionen för 2016 har fyra miljoner kronor per år (2016-2017)
avsatts till länsstyrelserna för uppdragets genomförande.

- Ett fungerande och tryggt boende är nödvändigt för att människor ska få en
bra start i livet och i samhället, länsstyrelsernas uppdrag har därför ett
särskilt fokus på familjer med barn, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Länsstyrelsen i Skånes län har som ansvar att redovisa en slutrapport av
uppdraget senast den 31 januari 2018. Uppdraget ska delrapporteras i
november i år.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utökad satsning på
bredbandskoordinatorer
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Idag tog regeringen beslut om att utöka stödet till länens
bredandskoordinatorer samtidigt som Post- och
telestyrelsen får i uppdrag att administrera ett nationellt
sekretariat för koordinatorerna.
I maj 2015 beslutade regeringen att ge länen möjlighet att införa särskilda
bredbandskoordinatorer som ska fungera som kontaktpunkt för
bredbandsfrågor i länet. Ett exempel där bredbandskoordinatorn spelat en
viktig roll är det nyligen lanserade bredbandsprojektet Dig.2020 i
Västernorrland.

Nu har regeringen valt att förstärka denna satsning genom ökade anslag och
genom att koordinatorerna också får i uppgift att ansvara för en kartläggning
av länets bredbandstillgång, aktörer, utbyggnad, behov och utmaningar. PTS
får också i uppdrag att fortsätta administrera ett nationellt sekretariat för
koordinatorerna.

- Bredbandskoordinatorerna är viktiga för att säkerställa att fler aktörer på
alla nivåer är med och bidrar både till bredbandsutbyggnad och till
digitalisering. Jag är väldigt glad över att vi nu kan utöka resurserna för deras
viktiga arbete, säger it-minister Mehmet Kaplan.

För 2016 kommer 21 miljoner kr att avsättas, jämfört med de 15 miljoner
kronor som avsattes för 2015. Regeringens ambition är att det för perioden
2017-2020 ska avsättas ytterligare 21 miljoner kronor per år.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar om hållbara
städer under miljökonferens
Publicerad 27 januari 2016 Uppdaterad 27 januari 2016

I dag hålls konferensen Mål i sikte – så styr vi med sikte
på miljömålen, i Göteborg. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer i sitt
anförande lyfta vikten av ett socialt och ekologiskt
perspektiv när vi planerar framtidens hållbara städer.
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Statens kommuner och landsting
(SKL) arrangerar under våren fyra miljömålskonferenser runt om i landet. En
av konferenserna hålls idag i Göteborg där hållbar stadsutveckling kommer
att diskuteras med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
som huvudtalare.

Tid: Onsdag 27 januari, kl 13.00
Plats: Scandic Crown, Göteborg
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan inviger Dig.2020
Publicerad 25 januari 2016 Uppdaterad 25 januari 2016

Tisdagen den 26 januari befinner sig it-minister Mehmet
Kaplan i Härnösand där han ska inviga Dig.2020,
Länsstyrelsen Västernorrlands digitaliserings- och
bredbandsprojekt. Projektet följer regeringens
bredbandsmål.
Dig.2020 är Sveriges hittills största digitaliserings- och bredbandsprojekt med
finansiering från den Europeiska regionalfonden. Västernorrlands samtliga
kommuner samarbetar med Länsstyrelsen för att uppnå regeringens mål att
90 procent av alla hushåll och företag ska ha till gång till bredband på minst
100 Mbit/s senast år 2020.

Under den konferens som hålls i Härnösand för att inleda projektet kommer
it-minister Mehmet Kaplan att hålla ett invigningsanförande om regeringens
bredbandsstrategi.

Mehmet Kaplan kommer att finnas tillgänglig för intervjuer vid den
pressträff som kommer att hållas kl 15.00.

Tid: Tisdagen den 26 januari, kl. 14.00
Plats: Sigma, Universitetsbacken 1, Härnösand
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern tittar på
Västerviksmodellen
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

På fredag besöker bostads-, stadsutvecklings och it-
minister Mehmet Kaplan Ankarsrum för att titta närmare
på den så kallade Västerviksmodellen.
Västerviksmodellen är ett testprojekt där Västerviks
kommun och Migrationsverket uppfört modulbaserade
bostäder åt asylsökande.
I slutet av 2014 inledde Västerviks kommun och Migrationsverket samtal
kring hur kommunen och Migrationsverket kan utveckla och förbättra
integrationen för de nyanlända redan under tiden på ett asylboende.

Västerviksmodellen innebär nybyggda modulbostäder med längre avtalstid
än när Migrationsverket upphandlar tillfälliga asylboenden. Modellen är
också bättre för de asylsökande som genom språkträning och kartläggning av
kompetens får större möjlighet att etablera sig på orten.

Västerviksmodellen har under hösten blivit populär i många kommuner då
t.ex. möjligheten att påverka placering av boendet utifrån tillgång på skola,
förskola och kommunikationer ökar. I utformnigen av modellen försöker
Migrationsverket och kommunen komma överens med lokala parter om
utbildnings- och praktikplatser och därigenom öka integreringen för de
boende redan under asyltiden.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beviljar
verksamhetsbidrag till HSSL
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 45 000 000
kronor för perioden 2016–2018.
Bidraget ska användas till att stimulera och stödja lokal utveckling i alla
delar av landet. Det civila samhällets roll för frågor som rör mångfald och
integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Hela Sverige ska leva genomför medverkar till lokal
utveckling i hela landet. Det handlar om insatser som är viktiga i såväl
landsbygder som i mer tätbefolkade områden. Det blir också allt viktigare att
frågor som rör mångfald och integration uppmärksammas i detta
sammanhang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringslivets digitaliserade framtid
i fokus när Mehmet Kaplan inviger
forskningscenter
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

På fredag den 22 januari inviger it-minister Mehmet
Kaplan Gunilla Bradley Centre for Digital Business vid
Linnéuniversitet i Kalmar.
Under fredagen befinner sig it-minister Mehmet Kaplan i Kalmar där han
kommer att inviga ett nytt forskningscentrum för digitala affärer.
Tillsammans med bland andra Dr. Gunilla Bradley, professor emerita vid
KTH, som också har äran att namnge centret, kommer Mehmet Kaplan att
inleda varsitt seminarium med ett anförande.

Gunilla Bradley center för digitala affärer ska fungera som ett
tvärvetenskapligt centrum med nära relationer till näringslivet.

När: Fredag den 22 januari, kl. 9.00 – 12.00 
Var: Gunilla Bradley Centre for Digital Business, Linnéuniversitet, Kalmar

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan i panelsamtal
under Fastighetsdagarna
Publicerad 18 januari 2016 Uppdaterad 18 januari 2016

I dag den 18 januari medverkar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett
panelsamtal under Fastighetsdagarna. Tillsammans
med VD:s som företräder byggbranschen kommer
Mehmet Kaplan att diskutera bostadsmarknadens
problem, möjligheter och betydelse för fortsatt tillväxt.
Fastighetsdagarna är en två dagar lång konferens som arrangeras av intresse-
och branschorganisationen Fastighetsägarna. Fokus för årets konferens är
branschens utveckling, utmaningar och potential.

Under konferensen deltar bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan i ett panelsamtal om bostadskrisen, dess problematik och lösningar.

När: Måndag 18 januari, kl. 15.30 – 16.15
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot förslag
om effektivare användning av
statens bredbandsinfrastruktur
Publicerad 11 januari 2016 Uppdaterad 11 januari 2016

Idag överlämnades utredningen Statens
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1), till
bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan. Utredningen innehåller en rad förslag på hur
bredbandsinfrastrukturen kan effektiviseras.
I det slutbetänkande som särskilde utredaren Åsa Torstensson överlämnar till
bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan i dag föreslår
utredningen "Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur" att:

Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp och se infrastrukturen som en
resurs.
De aktörer som äger infrastrukturen behöver få tydliga politiska signaler
om att de också har ett ansvar för att de politiska målsättningarna på
området nås.
Aktörer ska samverka och samråda med PTS och MSB i frågor som rör
fibernät och se till att näten är robusta och byggs effektivt.
Vid utbyte av optofiber i banvallen ska Trafikverket se över om de
behöver lägga extra fibernät eller kanalisation för att regeringens
bredbandsmål om att 90 procent av landets hushåll och företag ska
kunna ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020 nås.
Att när Trafikverket och Svenska kraftnät ser över möjligheten att bygga
ihop sina fibernät i syfte att skapa redundans ska de också undersöka om
de kan förlägga den sammanbindande fibern så att den passerar områden
som saknar möjlighet att ansluta till snabbt bredband.
De statliga aktiebolagen Vattenfall AB och Teracom AB bör uppmanas
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att aktivt bidra till effektiviseringen av den gemensamma resursen och
till uppfyllandet av regeringens bredbandsmål.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan tar
emot slutbetänkande från
utredningen ”Effektivare
användning av statens
infrastrukturresurser”
Publicerad 05 januari 2016 Uppdaterad 05 januari 2016

Måndagen den 11 januari överlämnar utredningen
”Effektivare användning av statens
infrastrukturresurser” sitt slutbetänkande, ”Statens
bredbandsinfrastruktur som resurs” (SOU 2016:01), till
bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan.
Tid: måndag 11 januari, kl. 13.00 – 14.00 
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Media är välkomna. Anmäl intresse till pressekreterare Martin Kling.

Medtag presslegitimation och kom i god tid.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökad samverkan för ökad
bredbandsutbyggnad
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

Idag tog regeringen ett beslut om att ge Tillväxtverket
och Statens jordbruksverk i uppdrag att säkerställa
fortsatt god samverkan kring
bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för
regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under
perioden 2014 – 2020.
Under programperioden 2014- 2020 kommer betydande satsningar på
bredbandsinfrastruktur att ske inom ramen för såväl landsbygdsprogrammet
som de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Regeringen ger därför
Tillväxtverket och Statens jordbruksverk, som är förvaltande myndigheter
för de olika programmen, i uppdrag att säkerställa att samordning sker i så
stor utsträckning som möjligt.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska i uppdragets genomförande konsulteras vid
framtagandet av regelverk, riktlinjer, rutiner samt uppföljning i de frågor som
rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom de områden PTS ansvarar för.
PTS har i sitt regleringsbrev detta uppdrag sedan tidigare.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Planprocessutredningen
överlämnar sitt betänkande
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

I dag överlämnade Planprocessutredningens särskilda
utredare Thomas Kalbro utredningens betänkande,
Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid
planering för byggande (SOU 2015:109), till bostads-
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.
Planprocessutredningen föreslår bland annat en
förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner.
Planprocessutredningen fick i februari 2014 i uppdrag av regeringen att
föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för
bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet
att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av
de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och
tidsåtgången för denna. Utredningen, som i dag överlämnades till bostads-
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, förslår bland annat:

Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför
och under detaljplaneprocessen
Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan
Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning
Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande
som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om
kommunalt förvärv av statlig mark
Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att
genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, tillämpning
och arbetssätt vid detaljplaneläggning.
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Utredningen bedömer vidare att en möjlighet till en planmässig reglering av
upplåtelseformer till bostäder t.ex. hyresrätt bör utredas närmare.

Betänkandet från utredningen kommer nu att gå ut på remiss till ett
hundratal instanser.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sju städer får pengar inom ramen
för stadsmiljöavtal
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Idag har Trafikverket fattat beslut om att ge sju städer ett
stöd på c:a 540 miljoner kronor inom ramen för så
kallade stadsmiljöavtal. Intresset för stadsmiljöavtalen
har varit stort. De städer som fått tilldelning är Luleå,
Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och
Lund.
Den första ansökningsomgången är nu avslutad för stadsmiljöavtalen och
Trafikverket har fattat ett beslut att tilldela c:a 540 miljoner kronor till Luleå,
Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund. Totalt har
Trafikverket fått in 34 ansökningar från kommuner och landsting.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer med
avsikt att till exempel bidra till ökat bostadsbyggande och ökad andel
hållbara transporter.

- Stadsmiljöavtalen bidrar till hållbara stadsmiljöer och mark för nya
bostäder. Det är glädjande att kommunerna så tydligt kopplar
stadsmiljöavtalen till ökat bostadsbyggande, säger Mehmet Kaplan, bostads-
och stadsutvecklingsminister.

- Ska fler kunna åka kollektivt är kommunernas engagemang avgörande. Det
är därför både viktigt och roligt att flera kommuner visar att de vill satsa på
innovativa kollektivtrafiklösningar. Det ska särskilt bli intressant att följa
utvecklingen av så kallad BRT-trafik för bussar, säger Anna Johansson,
infrastrukturminister.

Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år
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2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Stadsmiljöavtalen är
ett led i regeringens arbete med att nå de målen. I och med avtalen öppnas
möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med
kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder. Regeringen
har under mandatperioden avsatt två miljarder kronor till stadsmiljöavtal.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bredbandsutbyggnaden blir
billigare med ny lag
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Regeringen har i dag lämnat propositionen Billigare
utbyggnad av bredbandsnät till riksdagen.
Propositionen är ytterligare ett steg framåt för att nå
målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha
tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.
För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom
landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020.
Grävkostnaderna står för en mycket stor andel av den totala kostnaden för
bredbandsutbyggnaden. Regeringen har nu till riksdagen överlämnat ett
lagförslag som siktar på att sänka kostnaderna för utbyggnad av fast och
trådlöst bredband.

Det nya lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna genom
att skapa möjligheter för samordning. Till exempel ska bredbandsbyggare få
möjlighet att använda kanaler i förestående offentligt finansierade
grävprojekt och även använda andra nätinnehavares, till exempel elbolags,
fysiska infrastruktur.

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:

1. Tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk
infrastruktur 2. Förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt 3.
Utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av
bredband

I propositionen föreslås en ny lag, Lagen om billigare utbyggnad av
bredbandsnät, träda i kraft den 1 juli 2016. Dessutom föreslås ändringar i
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väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och i
plan- och bygglagen. Även dessa ändringar ska träda i kraft 1 juli 2016, med
undantag för ändringarna i plan- och bygglagen, som träder i kraft 1 januari
2017.

I och med propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät följer
regeringen EU:s direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för
utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan:
Planprocessutredningen
överlämnar betänkande till
Mehmet Kaplan
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

På fredag den 18 december tar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan emot
Planprocessutredningens slutbetänkande, Bättre
samarbete mellan stat och kommun – vid planering för
byggande (SOU 2015:109).
Tid: fredag den 18 december, kl. 14.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Media är välkomna. Anmäl intresse till pressekreterare Martin Kling 

Medtag presslegitimation och kom i god tid
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Strandskyddsdelegationen
överlämnar betänkande till
Mehmet Kaplan
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Idag överlämnade Strandsskyddsdelegationen sitt
slutbetänkande ”Strandskyddet i praktiken” (SOU
2015:108) till bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan. Delegationen har haft i uppdrag att
fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte
och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.
Det utåtriktade arbetet som utredningen genomfört är
också dess huvudsakliga produkt.
Strandskyddsdelegationen fick den 7 mars 2013 i uppdrag av regeringen att
utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller
frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Genom att fungera
som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till
kompetensutveckling när det gäller strandskyddet.

För fortsatt kompetensutveckling föreslår Strandskyddsdelegationen att
utredningens samlade informationsmaterial, utbildningar, verktyg och
webbportal ska utvecklas och förvaltas av en lämplig länsstyrelse.

Delegationen förslår också en satsning där relevanta sektormyndigheter,
länsstyrelser, kommuner och regionala utvecklingsorgan samlas för att
identifiera behov och samordna stödinsatser för tillämpningen av
strandskyddsreglerna.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitalisering av den offentliga
sektorn på agendan när Mehmet
Kaplan besöker Finland och
Estland sida
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

I veckan, den 16 – 17 december besöker bostads-,
stadsutvecklings och it-minister Mehmet Kaplan
Helsingfors och Tallinn för att diskutera och utbyta
erfarenheter i frågor som e-förvaltning, digital förvaltning
och stadsutvecklings- och bostadspolitik.
På onsdag den 16 december inleder it-minister Mehmet Kaplan sitt besök i
Finland med att träffa kommun- och reformminister Anu Vehviläinen för att
utbyta erfarenheter kring de båda ländernas satsningar på digitaliseringen av
den offentliga sektorn.

Under torsdagen den 17 december fortsätter Mehmet Kaplan sin vistelse i
Helsingfors med att träffa kommunikationsminister Anne Berner och
jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen för att bland annat prata om
ländernas utmaningar inom bostads- och stadsutvecklingspolitiken.

På eftermiddagen den 17 december reser it-ministern till Tallinn för att där
prata med ekonomi- och infrastrukturminister Kristen Michal om e-Estonia,
landets satsning på digitaliseringen av det offentliga Estland.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot
Byggkonkurrensutredningens
betänkande
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Det finns plats för fler som bygger mer, meddelade
”Utredningen om bättre konkurrens för ökat
bostadsbyggande” när de lämnade över sitt
slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan idag.
Idag lämnade "Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande"
sitt slutbetänkande "Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) till
regeringen. Utredningen fick i uppdrag den 28 maj 2014 att undersöka
förutsättningarna för bättre konkurrens inom byggsektorn för ett ökat utbud
på bostäder.

Utredningen föreslår i betänkandandet som idag överlämnades till bostads-
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan att regeringen:

Främjar enhetlighet och transparens och tar initiativ till en strategi i syfte
att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna
och möjliggöra att "typgodkända" flerbostadshus kan byggas i hela
landet.
Att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.

Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna
särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Ett annat förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över
behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan:
Byggkonkurrensutredningen
överlämnar sitt betänkande till
bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

På tisdag den 15 december överlämnar ”Utredningen
om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” sitt
betänkande till regeringen.
Tid: tisdag 15 december kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Föranmälan krävs och görs till pressekreterare Martin Kling

Kom i god tid. Inpassering via kopparporten.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter råd för
digitaliseringen av det offentliga
Sverige
Publicerad 09 december 2015 Uppdaterad 09 december 2015

På måndag den 14 december träffar regeringen
representanter för landets kommuner och landsting,
myndigheter och en representant från SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) inom ramen för rådet för
digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet leds av
it-minister Mehmet Kaplan.
När rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige på måndag sätter sig
ned för första gången är det för att diskutera strategiska frågor kring
digitaliseringens utmaningar och fortsatt arbete.

- Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital
förvaltning. Genom att tillsätta detta råd samlar regeringen nödvändig
kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning som vi kallar
"digitalt först", säger it-minister Mehmet Kaplan.

Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige består av 11 ledamöter
som representerar myndigheter, kommuner och landsting. Ordförande för
rådet är it-minister Mehmet Kaplan.

Rådets första möte sker på Näringsdepartementet.

Rådets ledamöter:

Generaldirektören Leif Denneberg, Statens jordbruksverk Ställföreträdande
generaldirektören Pia Enochsson, Statens skolverk Generaldirektören
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Ingemar Hansson, Skatteverket 
Generaldirektören Torsten Håkansta, E-hälsomyndigheten
Kommundirektören Vesna Jovic, Huddinge kommun 
Generaldirektören Bengt Kjellson, Lantmäteriet 
Direktören Per Mosseby, Avdelningen för digitalisering, SKL
Generaldirektören Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket 
Överdirektören Ann Persson Grivas, Försäkringskassan Generaldirektören
Björn Risinger, Naturvårdsverket 
Regiondirektören Rickard Simonsson, Örebro län

Förordnandena gäller fr.o.m. den 15 oktober 2015 tills vidare, dock längst
t.o.m. den 31 december 2018.

It-minister Mehmet Kaplan finns tillgänglig för intervju efter rådets första
möte, vid kl 14.50. Anmäl intervjuförfrågan till pressekreterare Martin Kling,
tel. 072 2494468.

Tid: Måndagen den 14 december, kl. 13.00 – 14.50
Plats: Näringsdepartementet, Centrala Posthuset.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nästa generations uppkoppling på
agendan när Mehmet Kaplan
deltar i TTE i Bryssel
Publicerad 09 december 2015 Uppdaterad 09 december 2015

På fredag den 11 december befinner sig it-minister
Mehmet Kaplan i Bryssel för att delta i rådsmötet TTE
(transport, telekom och energi).
När EU:s it- och telekomministrar träffas på fredag ligger fokus på nästa
generations uppkopplingar och likvärdig behandling av lika tjänster. Under
mötet kommer också den kommande översynen av EU:s telekomregler att
diskuteras.

Kommissionen förväntas presentera sina förslag under 2016 inom ramen för
strategin för en digital inre marknad.

Ordförandeskapet ska också rapportera om diskussionerna med
Europaparlamentet om utkastet till direktiv om nät- och
informationssäkerhet.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan medverkar på
Politikerforum
Publicerad 04 december 2015 Uppdaterad 04 december 2015

I dag deltar bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan i Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft – Politikerforum. Mehmet Kaplan
kommer där att berätta om regeringens arbete med
digitaliseringen av Sverige.
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft består av två delar: ett
tjänstemannaforum och ett politikerforum som träffas fyra gånger per år.
Syftet med forumet är att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och
strategiska frågor av betydelse för en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft. I politikerforumet deltar höga politiska representanter för
Sveriges 21 län, främst från samverkansorgan och landsting.

Tid: fredag den 4 december, kl. 9.00 – 15.30
Plats: Rosenbad, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya regler ska ge snabbare beslut
från byggnadsnämnden
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Regeringen har idag beslutat att införa tidsfrister för
kommunernas handläggning av så kallade
anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen.
Regeländringen innebär att den kommunala
byggnadsnämnden i normalfallet ska hantera ett korrekt
anmält ärende inom fyra veckor.

Ändringar i plan- och byggförordningen ska ge snabbare
beslut från byggnadsnämnden

När plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 infördes krav på att den
kommunala byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om bygglov och
förhandsbesked skyndsamt och i normalfallet meddela sitt beslut inom tio
veckor. Motsvarande regler har dock inte funnits när det gäller sådana
ärenden som kräver en anmälan, till exempel vid rivning av en byggnad,
installation av en eldstad eller tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus där
bygglov inte krävs.

- Det här är en viktig reform för att den som vill sätta igång ett bygg¬projekt
som kräver en anmälan ska kunna lita på att startbeskedet inte dröjer längre
än nödvändigt, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Kravet på att byggnadsnämnden ska handlägga ett anmälningsärende inom
viss tid träder i kraft den 1 juli 2016.

Takkupor som kan byggas utan krav på bygglov ska i
fortsättningen anmälas till byggnadsnämnden
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Ändringen i plan- och byggförordningen innebär även att regeringen från och
med den 1 januari 2016 inför ett krav på anmälan för den som vill bygga en
sådan takkupa som har undantagits från kravet på bygglov.

Ändringen görs för att byggnadsnämnden bland annat ska kunna bevaka
brandskydds¬frågor, förhindra att vattenskador uppstår eller att
deformationer med mera uppkommer på grund av felaktig dimensionering.

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att bygga små takkupor
utan krav på anmälan eller bygglov på landsbygden, det vill säga i sådana
områden som varken omfattas av en detaljplan eller utgör en sammanhållen
bebyggelse.

Ändringarna hänger samman med ändringar i plan- och bygglagen som
riksdagen nyligen beslutade om och som träder i kraft den 1 januari 2016.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar på Building
day under COP21
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Under torsdagen håller it-minister Mehmet Kaplan ett tal
då den världsomspännande organisationen Global
Alliance for Building and Construction (ABC-initiativet)
lanseras i Paris under COP 21. Organisationen har till
uppgift att minska bostads- och byggbranschens
inverkan på den globala uppvärmningen.
30 % av all växthusgas som släpps ut kan knytas till byggnader och
byggnation och risken finns att problemet kan resultera i att 50 % av all
växthusgas år 2050 är relaterat till hus och byggande.

Bostads- och byggsektorn behöver minska sin klimatpåverkan och på så sätt
hjälpa till med att hindra och förebygga att den globala uppvärmningen inte
ökar med mer än 2 grader. Under COP 21 lanseras av denna anledning ABC-
initiativet som är en global världsomfattande allians mellan länder, nationella
myndigheter, mellanstatliga institutioner, professionella nätverk,
internationella nätverk och företag som gemensamt ska verka för att minska
utsläppen från bostads- och byggsektorn.

- Det är inspirerande att vara med under detta första möte inom ramen för
ABC-initiativet. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet
med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att
minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och
renoverar smart, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan.

Arbetet med ABC-initiativet förs inom ramarna för FN:s miljöprogram
(UNEP) och har tillskyndats tillsammans med bland andra Frankrike.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot
Digitaliseringskommissionens
betänkande
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Idag överlämnade Digitaliseringskommissionens
ordförande Jan Gulliksen betänkandet Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU
2015:91) till it-minister Mehmet Kaplan.
Digitaliseringskommissionen presenterar i sitt
betänkande sex strategiska vägval för Sverige
tillsammans med åtgärdsförslag.
- Digitaliseringen ger oss förutsättningar att skapa ett mer demokratiskt,
klimatsmart och jämställt samhälle. Fattar vi de avgörande besluten idag kan
Sverige bli världsledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger
it-minister Mehmet Kaplan.

Digitaliseringskommissionens arbete sattes igång i juni 2012 i syfte att främja
digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan starten har
kommissionen tidigare levererat fyra delbetänkanden och fick den 26
november sitt uppdrag förlängt med ett år fram till den 31 december 2016 då
kommissionen senast ska lämna in sitt slutbetänkande. 

Digitaliseringskommissionen har i betänkandet som i dag överlämnats till it-
ministern identifierat sex strategiska områden för ett fortsatt utvecklande av
det digitaliserade Sverige:

Säkerhet och integritet i en digital tid
Datadriven innovation för tillväxt och välfärd

https://www.regeringen.se/


Infrastruktur för att främja digitalisering
Kontinuerlig statligt engagemang för att främja digitalisering i samhället
Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
Kompetens för det digitala samhället 



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic samlar det
Ungdomspolitiska rådet
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

I morgon den 27 november bjuder gymnasie- och
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic in det
Ungdomspolitiska rådet för diskussioner kring aktuella
ungdomspolitiska frågor. Medverkar på mötet gör även
bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan.
Morgondagens diskussioner kommer ha två teman. Det ena kommer inrikta
sig på det unga civilsamhällets roll för nyanlända. Samtalet kommer att
fokusera på vilka förutsättningar som krävs för att skapa möten mellan unga
nyanlända och ungdomar som är födda i Sverige.

Det andra temat är hur ungdomars livssituation påverkas av svårigheterna att
få en egen bostad och ungdomars inflytande på området.

Ungdomspolitiska rådet består av representanter för ungdomsorganisationer
samt nätverk och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar.
Även representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i dessa
möten. Syftet med rådet är att regeringen ska få ta del av ungas åsikter och
resonemang på det ungdomspolitiska området. Det ger även en möjlighet att
förankra regeringens ungdomspolitiska förslag hos representanter för
politikens målgrupp. Rådet träffas 2-4 gånger per år och är ett av cirka 50
fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som
Regeringskansliet har.

Kontakt

Anders H Eriksson, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-518 89 77

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Effektiviserad byggprocess leder
till snabbare byggstart
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Regeringen har i dag överlämnat propositionen En
kortare instanskedja för detaljplaner och
områdesbestämmelser till riksdagen. Propositionen
syftar till att effektivisera byggprocessen genom att ta
bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller
överklagande av detaljplaner.
I propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och
områdesbestämmelser har regeringen lagt fram förslaget att möjliggöra en
snabbare, enklare och billigare planprocess genom att ta bort ta bort
länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.
Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitaliseringskommissionens
arbete fortsätter ett år till
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Digitaliseringskommissionen som på tisdag den 1
december överlämnar betänkandet ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden” får sitt
uppdrag förlängt i ett år till den 31 december 2016.
Genom att ge Digitaliseringskommissionen förlängt uppdrag vill regeringen
försäkra sig om att digitaliseringens snabba strukturomvandling av samhället
för med sig alla möjliga fördelar och minimerar dess nackdelar.

Digitaliseringskommissionen har fått följande i uppdrag:

Redovisa kunskapssammanställningar om digitaliseringens effekter på
samhället och individen.
Stödja regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande frågor.

Kunskapssammanställningar samt omvärldsanalyser ska redovisas i
slutbetänkandet senast den 31 december 2016. Övriga uppdrag ska redovisas
löpande till Regeringskansliet.

Vid genomförandet av uppdraget ska Digitaliseringskommissionen samråda
med berörda myndigheter, organisationer och parter.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utser ny ordförande i
E-legitimationsnämnden
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Regeringen har idag utsett Tillväxtverkets
generaldirektör Gunilla Nordlöf till ny ordförande i E-
legitimationsnämnden.
Regeringen har också utsett it-direktören Stefan Olowsson,
Försäkringskassan och it-direktören Jan Zetterdahl, Skatteverket, till nya
ledamöter i E-legitimationsnämnden. Kvar som ledamöter sedan tidigare är
generaldirektören Annika Bränström, Bolagsverket, generaldirektören Katrin
Westling Palm, Pensionsmyndigheten och direktören Per Mosseby, Sveriges
Kommuner och Landsting. Förordnandena gäller från den 1 december 2015
och till och med den 31 december 2016.

- E-legitimationer är avgörande för digitaliseringen av den offentliga sektorn,
säger it-minister Mehmet Kaplan. Det handlar om integritet och trygghet på
nätet, men även om effektivisering av myndigheterna.

- E-legitimationsnämnden har ett viktigt uppdrag att lösa i samverkan med
andra myndigheter. Därför utser vi nu en ny sammansättning av
myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-
legitimationer finns representerade, fortsätter it-minister Mehmet Kaplan.

- Jag är stolt och glad att ha fått regeringens förtroende, säger Gunilla
Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och ny ordförande för E-
legitimationsnämnden. Arbetet med att gå över till en ny modell för e-
legitimationer har pågått under en tid men det finns fortfarande en del
utmaningar att ta tag i. Jag är övertygad om att vi myndigheter löser detta
inom ramen för den samverkanskultur som byggts upp under lång tid i
svensk förvaltning.

https://www.regeringen.se/


E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget
att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer.
Myndigheten arbetar med att etablera Svensk e-legitimation, en ny modell
för försörjning av e-legitimationer.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan tar
emot betänkande av
Digitaliseringskommissionen
Publicerad 26 november 2015 Uppdaterad 26 november 2015

Tisdag 1 december presenterar Digitaliseringskommissionen betänkandet
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” för it-
minister Mehmet Kaplan.

Tid: tisdag den 1 december, kl. 9.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Geodata och e-förvaltning i fokus
under seminarium på Norra Latin
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Under torsdagen talar it-minister Mehmet Kaplan under
en seminariefylld dag med tema: Innovationer i
samhällets tjänst. Dagen som anordnas av Lantmäteriet
och Geodatarådet ska belysa huvudfrågan om vad
tillgången av offentliga geodata innebär för
samhällsutvecklingen.
It-minister Mehmet Kaplan avslutar dagen med att leda ett seminarium om
regeringens e-förvaltningsmål på Norra Latin i Stockholm. Tyngdpunkten
kommer ligga på hur en utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en
förutsättning för att möta den ökande it-användningen i samhället, och skapa
möjligheter till ökad innovationskraft.
 
Tid: 26 november, kl. 15.15 – 15.45
Plats: Norra Latin, Stockholm

Kontakt:

Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-249 44 68 
martin.kling@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny lag ska göra
bredbandsutbyggnaden billigare
Publicerad 19 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

Regeringens förslag om billigare utbyggnad av
bredbandsnät har idag överlämnats till lagrådet.
Förslaget är ytterligare ett steg framåt för att nå målet
om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång
till 100 Mbit/s till år 2020.
För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom
landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020.
Grävkostnaderna står för en mycket stor andel av den totala kostnaden för
bredbandsutbyggnaden.  Regeringen har nu tagit fram ett lagförslag som
siktar på att sänka kostnaderna för utbyggnad av fast och trådlöst bredband.

- Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var
man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället. Det nya
lagförslaget gör att vi minskar antalet tillfällen då marken behöver grävas
upp och kan på så vis sänka kostnaderna för utbyggnaden. Det gör det
billigare att bygga ut bredbandet, vi får helt enkelt mer bredband för
pengarna, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Det nya lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna genom
att skapa möjligheter för samordning. Till exempel ska bredbandsbyggare få
möjlighet att använda kanaler i förestående offentligt finansierade
grävprojekt och även använda andra nätinnehavares, till exempel elbolags,
fysiska infrastruktur.

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:

1. tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk
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infrastruktur,
2. förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt och
3. utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av

bredband.

I förslaget föreslås en ny lag, Lagen om billigare utbyggnad av bredbandsnät,
träda i kraft den 1 juli 2016. Dessutom föreslås ändringar i väglagen,
ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och i plan- och
bygglagen. Även dessa ändringar ska träda i kraft 1 juli 2016, med undantag
för ändringarna i plan- och bygglagen, som träder i kraft 1 januari 2017.

I och med lagrådsremissen Billigare utbyggnad av bredband följer regeringen
EU:s direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av
höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

E-legitimationer säkerställs genom
nytt uppdrag
Publicerad 18 november 2015 Uppdaterad 19 november 2015

Idag gav regeringen E-legitimationsnämnden i uppdrag
att säkerställa försörjningen av e-legitimationer inom
den offentliga sektorn. E-legitimationsnämnden ska
också analysera och förbereda komplement till Svensk
e-legitimation.
Regeringen beslutat idag att ge E-legitimationsnämnden i uppdrag att
säkerställa offentlig sektors omedelbara behov av e-legitimationer.

E-legitimationsnämnden har också fått i uppdrag att analysera säkerheten
kring och förbereda komplement till huvudmodellen Svensk e-legitimation.
Vid behov kan också myndigheten ompröva den modell som valts för Svensk
e-legitimation.

Uppdraget ska bedrivas i nära dialog med berörda myndigheter och ska
redovisas senast den 31 mars 2016.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget
att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer.
Myndigheten arbetar med att etablera Svensk e-legitimation, en ny modell
för försörjning av e-legitimationer. E-legitimationer är en viktig förutsättning
för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig elektroniskt i
myndigheternas e-tjänster. Detta skapar bl.a. förutsättningar för utveckling
av mer avancerade e-tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i sin
dialog med myndigheterna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hållbar stadsutveckling och e-
förvaltning på agendan när
Mehmet Kaplan besöker USA
Publicerad 14 november 2015 Uppdaterad 14 november 2015

Mellan den 16 och 19 november befinner sig bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan i USA
på en främjanderesa där han bland annat ska utbyta
erfarenheter inom områdena hållbar stadsutveckling
och e-förvaltning.
Mehmet Kaplan inleder sin USA-vistelse i New York med att träffa
vängruppen för hållbara städer som finns inom ramen för FN. Därefter beger
sig ministern till Washington där han kommer att medverka och tala vid
Greenbuild International Conference and Expo som är världens största
konferensmässa inom området för hållbara bostäder.

Väl i Washington kommer Mehmet Kaplan också att bland andra träffa Tony
Scott, US Chief Information Officer och chefadministratör för USA:s e-
förvaltning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostads- och
stadsutvecklingsministern inviger
nya bostäder i Rinkeby
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

På fredag den 13 november besöker bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan sin hemmaförort Rinkeby för att med ett spadtag inviga
byggandet av bostadsområdet Rinkebyterassen.

Tid: fredag 13 november, kl. 11.00
Plats: Rinkebyterassen, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsbrist och företagande på
agendan när Mehmet Kaplan
deltar i seminarium
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

På fredag besöker bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
Stockholms Handelskammare där han kommer att delta i ett
frukostseminarium för att diskutera hur dagens bostadssituation påverkar
företags möjligheter att kunna rekrytera.

Tid: fredagen den 13 november, kl. 8.00 – 9.00
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2, Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt arbete för
Bredbandsforum
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Regeringen har i dag beslutat om fortsatt arbete för
Bredbandsforum under perioden 2016-2020. Forumet
leds av it-minister Mehmet Kaplan.
Bredbandsforum ska bidra till nationell samordning genom dialog mellan
regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den
svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som
bidrar till en ökad samverkan kring frågor som kan främja utbyggnaden av
fast och mobilt bredband för att nå målen för regeringens bredbandspolitik.

- Bredbandsforum har en viktig roll att spela i att identifiera centrala frågor
som kan effektivisera och påskynda bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är
viktigt att centrala aktörer kan komma samman och gemensamt diskutera
viktiga utmaningar och möjligheter, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum har funnits sedan 2010. I november 2014 gav regeringen
Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet.
Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2015 i rapporten Samverkan för
bredband i hela landet. Utvärderingen visar att forumet i huvudsak varit
inriktat på frågor som är väsentliga för bredbandsutbyggnaden. Statskontoret
konstaterar att verksamheten sammantaget har bidragit till att förbättra
förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i hela landet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

It-ministern träffar kodande barn
Publicerad 11 november 2015 Uppdaterad 11 november 2015

På torsdag den 12 november besöker it-minister
Mehmet Kaplan Kodcentrums kodstuga i Sundbyberg i
Stockholm där han kommer att få ta del av barns
lärande och kunskaper inom programmering.
Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn och unga till
programmering. Kodstugor i Kodcentrums regi finns på ett flertal orter i
Sverige.

Tid: torsdag den 12 november, kl. 17.00 – 18.00
Plats: Vittra Brotorp, Sundbyberg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar i
seminarium om socialt hållbart
bostadsbyggande
Publicerad 10 november 2015 Uppdaterad 10 november 2015

I morgon medverkar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett
seminarium som arrangeras av Arkitektur och
designcentrum (ArkDes) med rubriken Tema (Bo)stad.
I morgon arrangerar ArkDes ett seminarium med anledning av släppet av
rapporten ”Bobyggande som samhällelig brobyggare”, som Svenska
Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads) beställt.

Tid: onsdag 11 november, kl. 9.00 – 12.00
Plats: ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen ökar tillgängligheten
av taltidningar
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att samordna och
effektivisera distributionen av läns- och
kommuntaltidningar, genom att inkludera dem i den
existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att
öka tillgängligheten till nyhets- och samhällsinformation
för personer med funktionsnedsättning som medför
svårigheter att läsa en tryckt text.
- Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad
och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa
bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som idag
distribueras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att
samordna och effektivisera denna distribution genom att en gemensam
internetbaserad distributionskanal etableras. Genom den ökade
tillgängligheten ska personer med funktionsnedsättning få större möjlighet att
kunna ta del av dagstidningar och läns- och kommunaltidningar på ett mer
användarvänligt och kostnadseffektivt sätt än i dag.

- För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en
chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället.
Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att
läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

https://www.regeringen.se/


Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra
uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.

Uppdraget har som mål att den nya samordnade verksamheten ska vara
etablerad på minst 20 av de läns- och kommuntaltidningar som finns i
Sverige. Senast i december 2018 ska samtliga läns- och kommuntaltidningar
distribuera sitt innehåll via den nya distributionskanalen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker Ericsson
tillsammans med kungen och
Tunisiens president
Publicerad 04 november 2015 Uppdaterad 04 november 2015

Med anledning av det tunisiska statsbesöket som äger
rum i veckan besöker it-minister Mehmet Kaplan
tillsammans med president Béji Caïd Essebsi och kung
Carl XVI Gustaf Ericsson Studio i Kista.
Syftet med det tunisiska statsbesöket i Sverige är att stärka de politiska,
kulturella och ekonomiska förbindelserna länderna mellan. En av
huvudpunkterna i dessa förbindelser handlar om informations- och
kommunikationsteknologi. It-minister Mehmet Kaplan besöker därför
Ericsson Studio i Kista tillsammans med kungen och president Essebsi.

Tid: fredag den 6 november, kl. 10.20 – 11.20
Plats: Ericsson Studio, Kista

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar i
seminarium på Kvalitetsmässan
Publicerad 03 november 2015 Uppdaterad 03 november 2015

I morgon den 4 november är bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i Göteborg för
att delta i Kvalitetsmässan. Under ett seminarium och
en debatt kommer den aktuella bostadssituationen att
diskuteras.
Redan ikväll befinner sig bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan i Göteborg för att delta i Kvalitetsmässan då han delar ut priset
Sveriges it-kommun. I morgon kommer statsrådet att delta i ett seminarium
och en debatt för att diskutera hur bostadssituationen för unga, studenter och
nyanlända kan hanteras genom regeringens bostadspolitiska paket.

Kvalitetsmässan i Göteborg är Europas största konferens- och fackmässa om
verksamhets- och samhällsutveckling och arrangeras i samverkan med
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och
Landsting och SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling.

Program:

Seminarium: ”Var ska jag bo?” 
Tid: onsdag 4 november, kl. 8.30 – 9.50. 
Plats: Lokal A7, Kvalitetsmässan, Göteborg

Debatt med Ewa Thalén Finné bostadspolitisk talesperson (m): ”250 000 nya
bostäder – räcker det?” 
Tid: onsdag 4 november, kl 10.00 – 10.15 
Plats: Kvalitetstorget, Kvalitetsmässan, Göteborg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan delar ut priset
Sveriges it-kommun
Publicerad 02 november 2015 Uppdaterad 02 november 2015

I morgon medverkar it-minister Mehmet Kaplan på
invigningsgalan av Kvalitétsmässan där han kommer att
dela ut priset för Sveriges it-kommun.
Utmärkelsen Sveriges it-kommun har delats ut vartannat år sedan 2001 och
tillfaller den kommun som lyckats bäst med att använda IT och
digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet.

Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Digitaliseringskommissionen, Vinnova, IT&Telekomföretagen och
Kvalitetsmässan.

Kvalitétsmässan är Europas största konferens och fackmässa om
verksamhets- och samhällsutveckling.

Årets nominerade till Sveriges it-kommun är:

Göteborg
Helsingborg
Sundsvall
Vara
Västerås

Utdelning av priset Sveriges it-kommun

Tid: tisdag 3 november, kl. 20.00 – 22.00 
Plats: Göteborgsoperan, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu digitaliserar vi det offentliga
Sverige
Publicerad 29 oktober 2015 Uppdaterad 29 oktober 2015

I dag beslutade regeringen om att underteckna en
avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga
Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Samtidigt tillsätts också ett särskilt råd
för digitaliseringen av det offentliga Sverige.
– Nu växlar vi upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det
skapar bland annat viktiga möjligheter och förutsättningar för ett mer
klimatsmart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare planprocesser för fler
bostäder. För att tillvarata dessa samhällsvinster måste vi tänka digitalt först,
säger it-minister Mehmet Kaplan.

– Ska vi skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning måste vi
på allvar prioritera den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först,
avslutar it-minister Mehmet Kaplan.

Idag tas två viktiga regeringsbeslut för att skapa en samverkande och
innovativ offentlig förvaltning. För det första undertecknas en
avsiktsförklaring mellan regeringen och SKL. Syftet är att samverka för att
skapa en offentlig e-förvaltning som möter upp mot medborgares,
organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Regeringsbeslut: Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för en digital förnyelse
av det offentliga Sverige.

För det andra inrättar regeringen ett råd för digitaliseringen av det offentliga
Sverige. Rådet kommer fungera som ett forum för samordning på flera
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nivåer, dels mellan myndigheter och mellan kommuner och landsting och
dels inom Regeringskansliet. På rådsmötena lyfts strategiska frågor för att
identifiera och diskutera utmaningar under genomförandet av regeringens
satsning på e-förvaltning och vid behov föreslå åtgärder.

Inledningsvis prioriterar regeringen digitalt först inom
följande områden:

digitalisering inom plan- och byggprocessen
tillväxt och ökad möjlighet för medvetna val i livsmedelskedjan
ökad tillgänglighet på miljöinformation
förenkla för företag genom till exempel minskad byråkrati och ökad
möjlighet till självservice
effektiviserad informationshantering inom vården.
fördjupa elevers lärande samt underlätta lärarnas arbete

Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige kommer
att består av:

Ordförande 
Statsrådet Mehmet Kaplan, it-minister

Ledamöter 
Generaldirektören Leif Dennerberg, Statens jordbruksverk
Ställföreträdande generaldirektören Pia Enochsson, Statens skolverk
Generaldirektören Ingemar Hansson, Skatteverket
Generaldirektören Torsten Håkansta, E-hälsomyndigheten
Kommundirektören Vesna Jovic, Huddinge kommun 
Generaldirektören Bengt Kjellson, Lantmäteriet 
Direktören Per Mosseby, Avdelningen för digitalisering, SKL
Generaldirektören Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket 
Överdirektören Ann Persson Grivas, Försäkringskassan 
Generaldirektören Björn Risinger, Naturvårdsverket 
Regiondirektören Rickard Simonsson, Örebro län



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot Nya
Zeelands minister för
allmännyttiga bostäder
Publicerad 26 oktober 2015 Uppdaterad 26 oktober 2015

I morgon den 27 oktober besöker Paula Bennett, Nya
Zeelands minister för lokala myndigheter, allmännyttiga
bostäder och statliga tjänster Näringsdepartementet för
ett möte med bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan. Huvudsyftet med mötet är
erfarenhetsutbyte kring hållbar stadsutveckling i de
båda länderna.
Nya Zeelands minister för lokala myndigheter, allmännyttiga bostäder och
statliga tjänster Paula Bennett är på ett studiebesök i Sverige för att ta del av
hur Sverige hanterar stadsplanering och bostadssituationen i landet. Utöver
mötet med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer
minister Paula Bennet även att träffa aktörer inom den svenska
bostadssektorn.
 
- Nya Zeeland har en bostadssituation som liknar den i Sverige och det är ett
område där lösningar kan hittas genom samarbete och erfarenhetsutbyte.
Sverige ligger långt fram när det gäller hållbar stadsutveckling, men kan
likväl ha mycket att lära av hur man arbetar i andra länder, säger bostads-
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar spadtag för
nya klimatsmarta bostäder i
Göteborg
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

På onsdag den 21 oktober besöker bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Göteborg där
han kommer att inviga nya studentbostäder och
tillsammans med ungdomar ta ett spadtag vid en
nybyggnation i Gårdsten.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer på onsdag
att hålla ett tal vid invigningen av Chalmers nya studentbostäder.

Ministern kommer också att inviga ett nytt bostadsprojekt tillsammans med
ungdomar som utbildar sig till byggnadsarbetare och som kommer att arbeta
på bygget.

Spadtag vid nybyggnation i Gårdsten

Tid: onsdag 21 oktober, kl. 11.15 – 14.30
Plats: Ideum, Kaneltorget, Gårdsten

Invigning av Chalmers studentbostäder

Tid: onsdag 21 oktober, kl. 15.00 – 17.15
Plats: Dr Forselius backe 6, Göteborg
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

IT på agendan när Mehmet
Kaplan besöker Ericsson
tillsammans med Sydafrikas vice
president
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

Svensk it-teknik och forskning kommer att visas upp i morgon när it-minister
Mehmet Kaplan besöker Ericsson Studio i Kista tillsammans med Sydafrikas
vice president och biträdande it-minister Cyril Ramaphosa

Tid: tisdag 20 oktober, kl. 14.45 – 16.00
Plats: Ericsson Studio, Kista
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker Ericsson
tillsammans med Brasiliens
president
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

It-minister Mehmet Kaplan besöker idag, tillsammans med Brasiliens
president Dilma Rousseff, Ericsson i Kista för att ta del av svensk it-teknik
och forskning.
 
Tid: måndag 19 oktober, 14.30 – 15.00
Plats: Ericsson, Kista
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven tar
emot Brasiliens president Dilma
Rousseff i Stockholm
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Måndagen den 19 oktober tar statsminister Stefan
Löfven emot Brasiliens president Dilma Rousseff i
Stockholm. De träffas för att bland annat diskutera det
ekonomiska utbytet mellan Sverige och Brasilien, klimat
och hållbarhet samt försvar.
President Rousseff kommer tillsammans med statsministern under sitt besök i
Sverige även att delta i ett näringslivsforum och träffa företrädare för
Stockholms stad. Hon kommer också att besöka Norra Djurgårdsstaden och
göra företagsbesök i Kista och Linköping.

Ur programmet den 19 oktober

09.30 Business Forum
Statsminister Löfven och president Rousseff talar vid ett näringslivsforum på
Grand Hôtel.

10.00 Statsministern tar emot i Rosenbad
Statsminister Stefan Löfven och president Dilma Rousseff anländer till
Rosenbad.
Fototillfälle i entrén.

Överläggningar.
Fotopool – mötesrummet.

Vid överläggningarna deltar även utrikesminister Margot Wallström,
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ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson,
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samt bostad-, stadsutveckling-
och it-minister Mehmet Kaplan.

11.15 Pressträff Rosenbad
Statsministern och presidenten håller en gemensam pressträff i Bella
Venezia.

Pressträffen webbsänds direkt på www.regeringen.se

Lunch i Stadshuset
Stockholms stad står värd för en lunch i Stadshuset med statsministern och
presidenten som gäster.
Fotopool.

15.50 Besök på Saab i Linköping
President Rousseff besöker tillsammans med statsministern Saab i Linköping.

Föranmälan

Föranmälan och/eller ansökan om plats i fotopool krävs. 
Anmälan/ansökan görs via UD:s internationella presscenter senast den 16
oktober klockan 16.00. Mer detaljerad information om mötestider och
mötesplatser skickas till berörd media. 

Föranmälan / ansökan om plats i fotopool



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan reser till Indien för
att fördjupa samarbetet om hållbar
stadsutveckling
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Idag reser bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan till Indien där han mellan den 13 – 18
oktober kommer att följa upp och fördjupa samarbetet
länderna mellan i frågan om hållbar stadsutveckling.
Mehmet Kaplan kommer under besöket att bland andra
träffa Indiens stadsutvecklingsminister Venkaiah Naidu
och it- och teleminister Ravi Shankar Prasad.
I juni skrev Sverige och Indien under ett Memorandum of Understanding
(MoU) om hållbar stadsplanering. Samarbetsavtalet mellan länderna är en
plattform för både svenska och indiska företag, forskare och institutioner att
utveckla frågor som stadsplanering, markanvändning, avfallshantering,
hållbara transportsystem, vatten och sanitet.

- Samarbetsavtalet mellan våra två länder innebär att vi kan arbeta nära för
att utveckla gemensamma lösningar inom miljöteknik och digitala lösningar
för en hållbar och smart stadsutveckling. I och med min resa tar vi nu nästa
steg för att fördjupa samarbetet, säger bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker Gävle
när Lantmäteriet firar 40 år i
staden
Publicerad 10 oktober 2015 Uppdaterad 10 oktober 2015

Måndagen den 12 oktober håller Lantmäteriet ett större
seminarium med anledning av att myndigheten funnits i
Gävle sedan 1975. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar i
seminarium och paneldebatt under dagen.
På 70-talet förändrades svensk förvaltning stort då många myndigheter
utlokaliserades från Stockholm. Lantmäteriets huvudkontor var ett av dessa
då den placerades i Gävle 1975.

Nu passar Lantmäteriet på att uppmärksamma detta med panelsamtal och
seminarium under temat: En lyckad utlokalisering av ett statligt verk – hur
har det påverkat regionen, kommunen och medborgarens/statens syn på
myndigheten.  

Program:

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan håller
inledningsanförande 
Tid: 13.00 
Plats: Stora Björn, Lantmäteriet, Gävle

Panelsamtal: Vad betyder en lyckad utlokalisering
Tid: 13.15 
Plats: Stora Björn, Lantmäteriet
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Seminarier 
Tid 13.45 – 14.45 
Plats: Lantmäteriet



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern medverkar i
panelsamtal på Hem Villa &
Bostadsrätt
Publicerad 09 oktober 2015 Uppdaterad 09 oktober 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
deltar i en paneldiskussion under Bostadsrättens Dag
på bomässan Hem Villa & Bostadsrätt.
I morgon, lördagen den 10 oktober deltar bostads- och
stadsutvecklingsministern i en paneldiskussion tillsammans med politiker och
representanter från näringslivet, byggbranschen och bostadsrätterna.
Diskussionen kommer att föras kring rubriken: Hur formas bostadsrättens
villkor i bostadsbristens Sverige?

Tid: lördagen den 10 oktober, kl. 11.00 – 12.00
Plats: Kunskapsscenen, Stockholmsmässan, Älvsjö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny strategi ska ge renare vatten
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Regeringen ger idag ett uppdrag till Boverket att
utarbeta en strategi för att förbättra samordningen och
utvecklingen av frågor som rör material som är i kontakt
med dricksvatten.
Hälsofarliga ämnen i vårt dricksvatten uppmärksammas ofta stort. Ett
exempel är den marknadskontroll Boverket genomförde 2011 som visade att
fyra kranar av sammanlagt 120 testade överskred det dåvarande riktvärdet
för bly enligt den då anvisade testmetoden.

- Vår drickvattensförsörjning är oerhört viktig. Ämnen som kan utsöndras i
dricksvatten, till exempel bly och bisfenol, kan ha allvarliga hälsoeffekter.
Nu ger vi Boverket i uppdrag att ta fram en strategi som i förlängningen
syftar till att vårt dricksvatten även i framtiden ska vara rent, säger Bostads-
och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Strategin ska utgå från de förslag som presenteras i Dricksvattenutredningens
delbetänkande Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och
ansvarsfrågor (SOU 2014:53).

Uppdraget förutsätter en nära dialog mellan flera myndigheter. Boverket ska
därför samråda med Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och
Vattenmyndigheten (HaV) och Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac).
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tar ytterligare steg för
att göra plan- och byggprocessen
snabbare, enklare och billigare
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

I dag beslutade regeringen att ge Statens geotekniska
institut (SGI) i uppdrag att komplettera och
implementera systemet Geokalkyl som används för
planering av bebyggelse i tidiga skeden. Detta ska
resultera i ett system som är mer användarvänligt och
därigenom ytterligare effektivisera tidiga
planeringsskeden.
SGI har på uppdrag av regeringen utvecklat ett verktyg, Geokalkyl, som
bättre ska kunna bedöma kostnaden för olika grundläggningsåtgärder i
samband med planeringsarbeten. I dagsläget kräver systemet omfattande
kunskaper och insatser hos användaren när denne lägger in grunddata.

- Det här är regeringens femte initiativ det senaste halvåret för att göra det
snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder i Sverige. Genom att
förbättra och implementera systemet Geokalkyl tar vi ett steg till för att
digitalisera planprocessen, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Genom att regeringen, via bostads-, stadsutvecklings- och it-minister
Mehmet Kaplan, nu ger SGI i uppdrag att komplettera systemet med
grunddata samtidigt som de ska utarbeta utbildningspaket riktat mot
kommuner i första hand, ska användarvänligheten och därmed
effektiviseringen öka.

SGI tilldelas 1.6 miljoner kronor för utförandet av uppdraget som ska
redovisas senast i december 2016. Regeringen har tidigare satsat stort på
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förenkla byggprocesser, bland annat genom en lagrådsremiss för att ta bort
länsstyrelserna som instans nivå vid överklagande av detaljplaner, nya
bullerregler och genom kompetenshöjande insatser.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan medverkar i Stora
Tillväxtdagen
Publicerad 07 oktober 2015 Uppdaterad 07 oktober 2015

Torsdagen den 8 oktober deltar it-minister Mehmet
Kaplan i Tillväxtverkets årliga konferens Stora
Tillväxtdagen.
Årets tema för Stora Tillväxtdagen är ”Digitalisering för konkurrenskraft”
och frågorna som kommer att tas upp är hur digitaliseringen av samhället
förändrar förutsättningarna för näringslivet.

Tid: torsdagen 8 oktober, kl. 15.40 
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern deltar i
seminarium om och med unga på
Fryshuset
Publicerad 07 oktober 2015 Uppdaterad 07 oktober 2015

Imorgon den 8 oktober deltar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i ett
seminarium på Fryshuset om ungas framtidstro.
Den 8 oktober arrangerar Fryshuset sin årliga konferens Forum för Eldsjälar.
Det är en dag som går under temat: Unga gör, vuxna möjliggör: En konferens
om demokrati, inkludering och entreprenörskap. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar i ett seminarium med
infallsvinkeln: Ungas framtidstro – spelar det någon roll var man bor?

Tid: torsdagen den 8 oktober, kl. 12.30 – 13.30
Plats: Fryshuset, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

It-ministern öppnar upp E-
förvaltningsdagarna
Publicerad 06 oktober 2015 Uppdaterad 06 oktober 2015

Värdeskapande digitalisering är temat under årets E-
förvaltningsdagar som sätter igång i morgon den 7
oktober på Nackastrandmässan.
E-förvaltningsdagarna är en konferens för verksamhetsutvecklare och chefer
i offentlig sektor och hålls varje år. I morgon den 7 oktober inledningstalar it-
minister Mehmet Kaplan om regeringens satsningar på e-förvaltning.

Tid: onsdagen 7 oktober, kl. 9.10
Plats: Nackastrandmässan, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan håller
inledningsanförande på
Arkitekturskolan
Publicerad 06 oktober 2015 Uppdaterad 06 oktober 2015

i dag håller bostads, -stadsutvecklings och it-minister
Mehmet Kaplan ett tal under ett seminarium i
arkitekturskolans nya lokaler på KTH.
Arkitekturskolan på KTH har fått ett eget campus som snart kommer att
invigas. Innan dess håller skolan ett seminarium, om digitalisering,
resurseffektivitet och framtidens samhällsbyggande, där ministern kommer
att hålla ett inledande tal om Sverige och den digitala omställningen.
 
Tid: tisdag 6 oktober, kl. 14.30
Plats: Arkitekturskolan, KTH, Stockholm.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

It-ministern deltar på
Ekonomistyrningsverkets dag,
ESV-dagen
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Den 6 oktober medverkar it-minister Mehmet Kaplan i
den årliga ESV-dagen där han kommer att tala om den
digitala förnyelsen av det offentliga Sverige.
ESV-dagen är en årlig konferens för de som arbetar med att effektivisera
statsförvaltningen. Årets fokus ligger på hur tekniska verktyg kan användas
för att möjliggöra effektivisering. 
 
Tid: 6 oktober, kl. 11.15
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Mehmet Kaplan och Åsa Regnér
tog emot utredningen Bostäder att
bo kvar i
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Idag överlämnade utredningen om bostäder för äldres
särskilda utredare Ewa Samuelsson slutbetänkandet
”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer” (SOU 2015:85) till
bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa
Regnér. Utredningen har tittat på hur bostadsbehovet
ser ut för en ökande befolkningsandel av äldre och vad
som kan göras för att förbättra den.
Utredningen Bostäder att bo kvar i är resultatet av ett arbete som sattes igång
i mars 2014 för att se över äldres bostadssituation. I dagens slutbetänkande
som överlämnas till bostadsministern och äldreministern presenteras förslag
för att förbättra bostadssituationen för en allt mer ökande befolkningsgrupp
av äldre.  

- Vi har all anledning att investera i fler bostäder för våra äldre. Sverige
behöver en bostadspolitik som växlar upp och skapar förutsättningar för fler
bostäder till fler grupper av människor. Därför tar regeringen nu i budgeten
ett krafttag och genomför ett riktat stöd på 1,25 miljarder kronor på bostäder
för äldre under de närmaste fyra åren, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

- Det är angeläget att öka antalet bostäder för äldre. Det gynnar särskilt äldre
kvinnor, säger äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
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Utredningen belyser att äldre är en allt mer växande befolkningsgrupp som
har olika behov av ändamålsenliga bostäder och föreslår åtgärder inom fyra
områden:

- Förbättring av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet 
- Fler nya bostäder som passar för äldre 
- Underlätta för seniorer att flytta – och bo kvar 
- Fortsatt utvärdering, forskning och utvärdering



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljardsatsning på stadsmiljöavtal
ska ge hållbara stadsmiljöer
Publicerad 05 oktober 2015 Uppdaterad 05 oktober 2015

Regeringen har avsatt två miljarder under
mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal som stöd
till kollektivtrafiklösningar i städer. I och med
regeringsbeslutet om en ny förordning kan pengarna nu
börja fördelas till kommuner och landsting.
Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år
2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Stadsmiljöavtalen är
ett led i regeringens arbete med att nå de målen. I och med avtalen öppnas
möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med
kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder.

För att kunna få stöd ska kommunerna och landstingen även genomföra
motprestationer. Dessa ska i sin tur bidra till en ökad andel hållbara
transporter eller till ökat bostadsbyggande.

– Många kommuner upplever idag att de har brist på bra byggbar mark. Med
vår miljardsatsning på stadsmiljöavtal kan utbyggd kollektivtrafik leda till
fler bostäder på platser som inte annars skulle bebyggas. Det är smart
stadsplanering, säger Mehmet Kaplan.

– Med stadmiljöavtalen kan kommuner och landsting få det smörjmedel som
behövs för att satsa på smarta, innovativa transportlösningar som annars
kanske inte skulle bli av. Det förbättrar förutsättningarna för ett effektivt och
modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande,
skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen. Om fler åker kollektivt
minskar även den lokala och globala miljöpåverkan, säger Anna Johansson.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Pressinbjudan: Överlämning av
utredningen Bostäder att bo kvar i.
Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta
boendemiljöer
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Måndagen den 5 oktober tar bostadsminister Mehmet Kaplan och
äldreminister Åsa Regnér emot utredningen Bostäder att bo kvar i. Bygg för
gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Tid: kl. 15.10
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Vänligen medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan
och Anna Johansson lanserar
stadsmiljöavtalen
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Måndagen den 5 oktober presenterar
infrastrukturministern och bostads-, stadsutvecklings-
och it-ministern stadsmiljöavtalen.
Tid: kl.9.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Vänligen medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan delar ut pris på
Hyper Island
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

I morgonkväll kommer it-minister Mehmet Kaplan att dela ut ett pris för
bästa kreativa idé om hur kollektivtrafiken kan utvecklas i framtiden.
Prisutdelningens sker på affärs- och kommunikationsskolan Hyper Island.

Tid: fredagen den 2 oktober kl 16.00
Plats:Hyper Island, Telefonplan, Stockholm
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Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt lagförslag kan göra det upp till
fyra månader snabbare att bygga
bostäder
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ta bort
länsstyrelserna som instansnivå när det gäller
överklagande av detaljplaner. Därmed kan byggstart för
ett planerat bostadsprojekt påbörjas tre till fyra månader
tidigare än vad som nu är fallet.
- Det behöver gå snabbare, bli enklare och billigare att bygga bostäder i
Sverige. Vi ser att processen från beslut till färdigt hus kan effektiviseras.
Det nya lagförslaget skapar förutsättningar för att göra det upp till fyra
månader snabbare att bygga bostäder. Vår förhoppning är att det leder till att
det byggs flera tusen fler bostäder per år, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Idag kan utdragna överklagandeprocesser i många instanser fördröja
byggstarter med flera år och göra byggprojekten rejält dyrare. Regeringen ser
nu över länsstyrelsernas roll i syfte att effektivisera byggprocessen utan att
riskera rättssäkerheten eller det viktiga demokratiska inflytandet över
stadsutvecklingen. Det förslag som regeringen nu lagt fram innebär att
länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om
detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark-, och
miljödomstolen.

- Reformen är en del av regeringens fortsatta regelförenklingsarbete. Att med
bibehållen rättssäkerhet effektivisera prövningen av överklagade kommunala
beslut leder både till ett ökat bostadsbyggande och till att
bostadskostnaderna minskar, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister

https://www.regeringen.se/


Mehmet Kaplan.

Detta är regeringens fjärde initiativ på kort tid i syfte att göra det snabbare,
enklare och billigare att bygga bostäder. Tidigare initiativ är propositionen
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag, en ny bullerförordning och ett
uppdrag till Boverket att utarbeta en vägledning och genomföra en
kompetensutvecklingsinsats i syfte att undvika onödiga överklaganden och
underlätta för den instans som ska pröva överklaganden.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen startar
bredbandsskola
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag
att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram
riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden
av bredband med hög överföringshastighet.
För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av snabbt
bredband finns behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring metoder
och arbetssätt. PTS ges därför i uppdrag att kartlägga behov och önskemål
samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning som bidrar till
att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad till offentliga aktörer i
hela landet.

- Regeringen har under året aviserat stora satsningar på bredbandsutbyggnad
och i somras blev det klart att EU-kommissionen godkänner regeringens
satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad fram till 2020.
Men det är inte bara ekonomiska resurser som behövs för att öka tillgången
till bredband i Sverige. Vi behöver också se till att offentliga aktörer har den
kompetens som behövs för att bidra till utbyggnaden, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

PTS ska, i genomförandet av uppdraget, samråda med berörda nationella
myndigheter och aktörer på regional nivå, samt Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Synpunkter ska även inhämtas från marknadsaktörer och
ideella organisationer.

Länk: EU godkänner Sveriges bredbandssatsning

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan
presenterar ett nytt lagförslag för
att snabba på planprocessen
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Torsdag den 1 oktober presenterar bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan ett nytt lagförslag för att snabba på
överklagningsprocessen. 

Tid: kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Vänligen medtag presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen ger Skolverket i
uppdrag att föreslå nationella it-
strategier för skolväsendet
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

Regeringen fattade torsdagen den 24 september beslut
om att ge Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-
strategier för skolväsendet. Strategierna ska bidra till
ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den
strategiska potential som it har tillvaratas i hela
skolväsendet.
Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer,
dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
skolväsendet för vuxna.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut‐
sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital
kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos
skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol‐
utveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också
innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive
skolform.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan håller anförande
på konferens om allmännyttan
Publicerad 28 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

På tisdag talar bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan på en konferens anordnad av Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).
Konferensen som Mehmet Kaplan ska tala på är en del av
forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” som startades av SABO
2013.

Plats: Filmstaden Sergel, Stockholm 
Tid: tisdagen 29 september

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostads- och
stadsutvecklingsministern i
panelsamtal om kommunalt
bostadsbyggande
Publicerad 28 september 2015 Uppdaterad 28 september 2015

På tisdag morgon den 29 september deltar Mehmet
Kaplan i ett av HSB arrangerat panelsamtal med
rubriken: Hur botar kommunerna bostadsångesten.
Panelen kommer att bestå av representanter från kommuner, HSB och
riksdag.

Plats: HSB Riksförbund, Stockholm Tid: tisdagen 29 september, kl. 8:00 –
8:45.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar vid
invigningen av Experiment
Stockholm i Färgfabriken
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 22 september 2015

Den 23 september besöker Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Liljeholmen i
Stockholm för att inviga utställningen Experiment
Stockholm.
Experiment Stockholm är ett projekt med utställning, seminarier, debatter
och workshops där frågor kring Stockholms stadsutveckling ställs.

Tid: onsdagen den 23 september
Plats: Färgfabriken, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan besöker StudBo15 i
Örebro
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 22 september 2015

Den 23 september besöker Mehmet Kaplan Örebro för
att tala och delta i samtal vid
Studentbostadskongressen StudBo15.
Under Studentbostadskongressen StudBo15 i Örebro kommer Bostads- och
stadsutvecklingsministern hålla tal och delta i ett samtal om studentbostäder
och regeringens bostadspolitiska satsningar.

Tid: onsdagen 23 september 
Plats: Conventum kongress, Örebro

Länk: Regeringen satsar 3,2 miljarder per år på fler hyresrätter

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan inledningstalar på
Elmia Fastighetsmässa
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Den 22 september håller bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan tal i
Jönköping vid öppnandet av Elmia Fastighetsmässa.
Ministern också kommer att delta i ett scensamtal.
Viktiga frågor som kommer att diskuteras under årets mässa är bland annat
regelverk för bostadsbyggande och framtida miljonprogramsupprustningar.
Detta är också ämnet för det samtal bostads- och stadsutvecklingsministern
kommer att delta i.
 
Plats: Elmia Fastighetsmässa, Jönköping
Tid: 22 september

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan
presenterar budgetpropositionen i
Helsingborg
Publicerad 17 september 2015 Uppdaterad 17 september 2015

Måndagen den 21 september presenterar bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
regeringens budgetproposition i Helsingborg.
I samband med budgetpresentationen i Närlunda, Helsingborg kommer
ministern också besöka Helsingborgs högsta hus och det miljonprojekt som
Helsingborgshem rustar upp.

Media är välkomna att närvara

Kortare besök och fotomöjlighet vid Helsingborgs högsta
hus i Närlunda

Tid: måndagen den 21 september klockan 10:30 
Plats: Närlunda Höjdpunkten, Närlundavägen 16A, Helsingborg

Budgetpresentation

Tid: måndagen den 21 september klockan 11:00 
Plats: Konferenslokalen Närlunda Nära, Närlundavägen 16D, Helsingborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fokus på stadsutveckling och it
under Kaplans besök London
Publicerad 16 september 2015 Uppdaterad 16 september 2015

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan reser på onsdag 16 september till London för
studiebesök och möte med bland andra den brittiska
bostadsministern Brandon Lewis.
Förutom mötet med den brittiska bostadsministern kommer Mehmet Kaplan
även att göra studiebesök i olika stadsdelar i London och tala på svenska
Handelskammarens evenemang ”The Changing City”.

- Vi ser på väldigt många håll en snabb urbanisering, där fler och fler
människor i Europa flyttar in till storstäderna. Hur städer planeras och byggs
och hur trafik, bostäder och näringsliv samordnas har betydelse för
förutsättningarna att skapa hållbara livsmiljöer. Vi gör klokt i att följa den
utvecklingen för att vara rustade att möta utmaningarna och ta tillvara på
möjligheterna även här i Sverige, säger Mehmet Kaplan.

I samband med resan kommer it-minister Kaplan också att besöka
Government Digital Service som är navet i Storbritanniens e-
förvaltningsprogram.   Den svenska regeringen har i år inlett ett nytt program
för e-förvaltning, där 45 miljoner kronor satsas årligen. Den brittiska
regeringen satsar också på e-förvaltning, men har valt ett annorlunda upplägg
jämfört med Sverige.

- När vi under de närmaste åren genomför vår satsning på e-förvaltning är
det viktigt att vi tar del av andras erfarenheter och här är Storbritannien ett
väldigt intressant exempel att titta på, säger Mehmet Kaplan.

Satsning på förbättrad e-service

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan invigningstalar på
The International Council for
Information Technology in
Government Administration
Publicerad 04 september 2015 Uppdaterad 04 september 2015

På måndag startar den årliga konferensen The
International Council for Information Technology in
Government Administration (ICA) och detta år hålls den
i Stockholm.
ICA är en internationell organisation som framhäver vikten av
erfarenhetsutbyte mellan länder och organisationer i frågan om e-förvaltning.
Årets tema för konferensen är ”Unleashing mobile government – addressing
societal challenges”. It-minister Mehmet Kaplan kommer på måndag att
öppna konferensen med ett tal.

Plats: Näringsdepartementet, Stockholm
Tid: 08.30 - 09.00, måndag 7 september

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Studentbostäder i fokus när
bostadsministern besöker Lund
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Fredagen 4 september besöker bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Lund för att
träffa representanter för Sveriges största
studentbostadsföretag.
Syftet med besöket i Lund är att bostadsministern och representanter för
Sveriges största studentbostadsföretag ska utbyta erfarenheter och kunskap
om förutsättningarna för studenters boendesituation. Utöver samtal ska
Mehmet Kaplan också besöka olika byggprojekt för studentbostäder.

Plats: Lund
Tid: 4 september

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsminister Mehmet Kaplan
besöker Fastighetsmässan
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 01 september 2015

Imorgon onsdag besöker bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
Fastighetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg.
Mehmet Kaplan kommer att delta i ett panelsamtal om
framtidens fastighetsmarknad.
Debattens deltagare: 
Mehmet Kaplan, Bostad- och stadsutvecklingsminister 
Charlotte Andersson, vd Fastighetsägarna GFR
Hans Wallenstam, vd på Wallenstam
Anna Lönn-Lundbäck, regionchef på Hyresgästföreningen Västra Sverige

Plats: Fastighetsmässan, Göteborg
Tid: onsdag 2 september kl. 15.30 – 16.30

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan håller tal på
Stadsbyggnadsdagen
Publicerad 01 september 2015 Uppdaterad 01 september 2015

På onsdag kommer bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan att som förste
talare öppna Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby.
Mehmet Kaplan kommer att tala om regeringens arbete
för att främja socialt hållbar stadsutveckling.
Stadsbyggnadsdagen är en årlig konferens som arrangeras av Upplands
Väsby och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Temat för 2015 års
Stadsbyggnadsdag är: Gemenskap.

Plats: Stadsbyggnadsdagen, Upplands Väsby
Tid: onsdag 2 september

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan firar
Hyresgästföreningens 100 års
jubileum
Publicerad 28 augusti 2015 Uppdaterad 28 augusti 2015

På lördag medverkar Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i
Hyresgästföreningens 100 års jubileum i Nynäshamn.
Dagens och framtidens utmaningar för hyresrätten och hyresgäster är i fokus
under det samtal som kommer att hållas mellan bostadsministern och HGF:s
förbundsordförande Marie Linder. Skärgårdens bostadsutveckling finns
också på agendan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen fortsätter att
underlätta plan- och
byggprocessen
Publicerad 27 augusti 2015 Uppdaterad 27 augusti 2015

I dag gav regeringen Boverket i uppdrag att i samverkan
med länsstyrelser och Sveriges kommuner och
Landsting att utarbeta en vägledning och anordna
komptensinsatser för att snabba på planprocesserna.
- Det måste gå snabbare, bli lättare och billigare att bygga fler bostäder.
Regeringen fortsätter regelförenklingsarbetet steg för steg och vi hoppas nu
att de kompetenshöjande insatser som Boverket får i uppdrag att genomföra
är ett ytterligare steg för att snabba på byggprocessen, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Det finns flera skäl till att det kan ta lång tid från det att en idé om
byggprojekt väcks till dess att ett bygglov finns beviljat. Ett av dessa skäl,
överklagandesystemets utformning belystes av PBL-överklagandeutredning
som lämnade in sitt betänkande i mars 2014.

Utredningen konstaterade bl.a. att det finns brister i de kommunala besluten
när det gäller angivande av beslutsskäl och att kommunerna inte alltid
överlämnar allt material till den instans som ska pröva ett överklagade. Detta
medför att det kan uppkomma onödiga överklaganden och att prövningen av
överklaganden kan ta längre tid än nödvändigt.

För att kunna genomföra uppdraget under 2015 och 2016 får Boverket
disponera totalt 1 000 000 kr.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen

Regeringen bjuder in till pressträff
Publicerad 26 augusti 2015 Uppdaterad 26 augusti 2015

Onsdag den 26 augusti klockan 13.15 bjuder
statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena
Andersson, närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan in till pressträff.
Plats: Barkarbystaden i Järfälla, Stora torget, Karlslundsvägen - Barkarby
(snett mitt emot Clas Ohlsson).

För praktisk information kontakta Nina Kefi, tel. 070-662 67 79.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över
postlagstiftningen
Publicerad 13 augusti 2015 Uppdaterad 13 augusti 2015

Kristina Jonäng (C) har idag fått i uppdrag att leda
utredningen En översyn av postlagstiftningen i ett
digitaliserat samhälle.
Kommunikationsmönstren i Sverige har förändrats kraftigt under 2000-talet,
vilket också lett till att postmarknaden har förändrats. Till exempel har
brevvolymerna i Sverige minskat med 29 % sedan år 2000. Regeringen har
därför utsett Kristina Jonäng (C) till särskild utredare med ansvar för
utredningen En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.

– Vi kommunicerar på andra sätt idag än vi gjorde för 15 år sedan. Det är
viktigt för såväl privatpersoner som företag att lagstiftningen hänger med så
att vi fortsätter ha en väl fungerande postmarknad i Sverige, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Utredningen ska bland annat:

- kartlägga postmarknadens utveckling,
- göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden samt analysera
konkurrenssituationen och hur postlagstiftningen påverkar andra marknaders
funktionssätt,
- bedöma om den nuvarande postlagstiftningen motsvarar rådande och
framtida behov och föreslå förändringar,
- analysera behovet av postförordningens reglering av övernattbefordran och
prisreglering

Utredaren Kristina Jonäng är regionråd i Västra Götalandsregionen och
ledamot av Centerpartiets partistyrelse.

https://www.regeringen.se/


Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2016.

För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

PTS får i uppdrag att ansvara för
vägledningen för webbutveckling
Publicerad 06 augusti 2015 Uppdaterad 06 augusti 2015

Regeringen gav idag Post- och telestyrelsen (PTS) i
uppdrag att ansvara för vägledningen för
webbutveckling. Vägledningen utgör riktlinjer för hur
tillgängliga och användbara webbplatser skapas inom
offentlig sektor.
Riktlinjerna har visat sig vara ett bra stöd i myndigheternas arbete med att
tillgängliggöra webbplatser och e-tjänster. Detta är viktigt, inte minst med
anledning av förslaget till EU-direktiv om webbtillgänglighet som bland
annat kommer att omfatta kommuner och landsting.

– Det är av stor vikt att information på myndigheternas webbplatser och de
digitala interaktionsmöjligheter som myndigheterna erbjuder är tillgängliga
för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Vägledningen utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser
skapas inom offentlig sektor. Det är viktigt att riktlinjerna anpassas till de
digitala kanaler som myndigheterna använder för att kommunicera med
invånare och företag. Målet är att webben ska vara enkel att använda för
alla.

PTS tar nu över detta uppdrag från E-delegationen, vars mandat löpte ut den
30 juni 2015.

För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar 3,2 miljarder
per år på fler hyresrätter
Publicerad 07 juli 2015 Uppdaterad 07 juli 2015

Regeringen remitterar idag en förordning om ett
investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka
nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga
hyresrätter. Investeringsstödet är ett av flera
bostadspolitiska åtgärder som regeringen föreslår för att
uppnå målet om minst 250 000 bostäder till 2020.
Investeringsstödet beräknas att räcka till ungefär 15
000 nya hyresrätter per år.
- Jag är otroligt stolt över att vi nu kan växla upp och remittera vårt
investeringsstöd på 3,2 miljarder som ska gå till fler små, klimatsmarta och
billiga hyresrätter, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Stöd gäller nybyggnation som påbörjas från den 25 mars 2015, och är
anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner. Stödet kommer att vara
särskilt högt för bostadsytor upp till 35 m2 och innefattar krav på
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet
sätt.

- Det är viktigt att det byggs mer för människor med vanliga inkomster, det
pekar inte minst Riksrevisionens senaste rapport på. Vi ser att det idag finns
en stor brist på små och billiga hyresrätter, nu satsar regeringen i ett första
steg 3,2 miljarder på ett investeringsstöd för att det ska byggas fler
hyresrätter, säger Mehmet Kaplan.

För att säkerställa att hyresrätterna som byggs med investeringsstödet har
rimliga hyror, sätts riktvärden på hyran:

https://www.regeringen.se/


För en lägenhet på 35 kvadratmeter blir hyran per månad:

a)      ca 4229 kr i Stockholmsregionen

b)      3 937 kr i Göteborgs- och Malmöregionerna, Stockholmsnära
kommuner, övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt samt
övriga stora kommuner.

c)       3 792 kr i övriga landet.

Med den föreslagna budgetramen skulle stöd kunna ges till ungefär 15 000
lägenheter per år. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket
som aviserades i våras. I paketet avsätts ytterligare 3,5 miljarder kronor till
stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande, energieffektivisering av
miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder.
Paketet har förhandlats med Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Näringsdepartementet i Almedalen
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

Näringsdepartementets statsråd medverkar under
Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang.
Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör
boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-
politik, näringsliv, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt,
postfrågor, samt transporter och infrastruktur.
Nedan följer ett urval av statsrådens engagemang i Almedalen.

Mikael Damberg
En ny exportstrategi för Sverige – hur kan fler exportera mer?,
Teknikföretagen
Måndag 29 juni kl. 10.45-11.45
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Industrin är avgörande för vår välfärd, Industrin tar matchen
Måndag 29 juni kl. 12-12.30
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Så vill regeringen förbättra innovationsklimatet, Invigning Idélandet
Sverige, Sveriges ingenjörer
Måndag 29 juni kl. 13.20-13.50
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Tillsammans för konkurrenskraft - om långsiktiga samarbeten mellan
akademi, näringsliv och samhälle, KTH
Måndag 29 juni kl. 15:30-17.00
Plats: Hästgatan 2
Hinder för jobbskapande – regler, kostnader och brist på kompetens,
Företagarna
Tisdag 30 juni kl.10.00-10.30
Plats: Företagarnas lokal, Hästgatan 2

https://www.regeringen.se/


”Räcker infrastruktursatsningarna för fortsatt tillväxt?”, Swedbank
Tisdag 30 juni kl. 10.30–12.00
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Riskkapitalet - nyindustraliseringens motor, Svenska
riskkapitalföreningen (SVCA)
Onsdag 1 juli kl.10-10.30
Plats: Företagarnas lokal, Hästgatan 2
Special Olympics, uppvisningsmatch i Unified Fotboll
Onsdag 1 juli kl. 12:00-13:00
Plats: Paviljongplan vid Visbys botaniska trädgård (samma plats Korpens
Almedalscupen)
En ny digital agenda för Sverige? Hur påverkar digitaliseringen
sysselsättning, företagande och entreprenörskap?, Google
Onsdag 1 juli kl. 13:45-14:45
Plats: Altrum, Volters gränd 8
En värld i gungning – vart ska exporten ta vägen?,
Exportkreditnämnden
Onsdag 1 juli kl.15-16.00 
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Anna Johansson

”Löser hastighetståg bostadskrisen?”, Sverigeförhandlingen
Måndag 29 juni kl. 9-10.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Feministisk transportpolitik, Socialdemokraterna i Europaparlamentet 
Tisdag 30 juni kl. 09:00 - 10:00
Plats: S:t Hansgatan 18
”Räcker infrastruktursatsningarna för fortsatt tillväxt?”, Swedbank
Tisdag 30 juni 10.30–12.00
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Hur ser ministern på flygets framtid?, Aerospace
Torsdag 2 juli kl.11.30–12.00 
Plats: East Sweden Arena, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby

Sven-Erik Bucht

Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar
livsmedelskonsumtion, Lantmännen
Måndag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4



Hur ska vi få näringslivet att leva i glesbyggd?, IP-Only
Måndag 29 juni kl.15:00 - 16:00
Plats: Restaurang Italienaren, Hästgatan 2
Skogens produkter gör bioekonomin möjlig, Skogsindustrierna
Tisdag 30 juni kl. 10:30 – 11:15
Plats: Vinotek1, restaurang, Strandgatan 20
”Livsmedelsstrategi och konsumentmakt”, Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF)
Tisdag 30 juni kl. 12:00 – 13:00
Plats: Mellangatan 7
Hur ska hela Sverige leva? Politikerna ger svar
Tisdag 30 juni kl. 15:45-17.00
Varför behöver skåningar men inte norrlänningar certifierade
ekoäpplen?, Svensk Dagligvaruhandels seminarium om
livsmedelskontroll
Tisdag 30 juni kl. 17:00 – 17:30
Plats: Handelns hus, Strandgatan 10
”Är det värt (forsknings)pengarna?, Forskningsrådet Formas
Torsdag 2 juli 13:15 – 14:30
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Mehmet Kaplan

"Kan någon bygga bättre och effektivare än allmännyttan?", SABO
Måndag 29 juni kl. 15:00 – 16:00
”Tillsammans för en hållbar stadsutveckling”, Fastighetsägarna,
Svenska Handel, Visita, Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare
Tisdag 30 juni kl. 13:00
”Datadriven innovation genom offentligägd information, Almega och
Vinnova
Tisdag 30 juni kl. 14:30 – 15:30
”Klimatsmart samhällsbyggande – från vision till verklighet”, E.ON
Onsdag 1 juli kl. 10:00 – 10:50
”Staden som vi vill ha den”, Formas
Torsdag 2 juli kl. 16:00 – 17:00



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

E-delegationen överlämnar sitt
slutbetänkande
Publicerad 26 juni 2015 Uppdaterad 26 juni 2015

It-minister Mehmet Kaplan tog idag emot E-
delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller
ihop (SOU 2015:66), som överlämnades av Annika
Bränström, ordförande i E-delegationen.
E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det
myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30
juni 2015. Arbetet har bl.a. bidragit till och resulterat i ett antal komponenter
till en offentlig digital infrastruktur för Sverige. 

- E-delegationen har bidragit med värdefulla insatser i arbetet med att
digitalisera det offentliga Sverige. Det är viktigt att vi tar detta arbete vidare,
säger it-minister Mehmet Kaplan.

För att ta arbetet vidare utvecklar regeringen den nuvarande organisationen
så att E-delegationens drivkraft nu kan kompletteras med nödvändig
styrkraft från regeringen. Regeringen har därför inrättat en helt ny enhet på
Näringsdepartementet, enheten för e-förvaltning, som kommer att ha
beredningsansvaret för dessa frågor. Ekonomistyrningsverket har fått i
uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. Dessutom
driver ett antal myndigheter på för fortsatt digital samverkan i ett nytt
samarbete, E-samverkansprogrammet, mellan myndigheter och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).

- Vi behöver undanröja juridiska hinder för de lösningar som myndigheterna
föreslår, skapa en bättre samordning av de olika utvecklingsinitiativen som
regeringen driver och en bättre styrning av de förvaltningsgemensamma
tjänsterna, säger it-minister Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen främjar digital
delaktighet
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har idag beslutat att tilldela Digidel-
nätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 500
000 kronor för aktiviteter som främjar digital delaktighet.
- Frivilliga initiativ och eldsjälar spelar en stor och viktig roll i arbetet med
att få fler digitalt delaktiga. Det är regeringens ambition att alla som vill ska
kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Digidel-nätverket har sedan flera år tillbaka arrangerat kampanjer såsom Get
Online Week och Medborgarveckan som syftar till att få fler personer att
använda internet.

Digidel-nätverket samordnas av föreningen Sambruk i Sverige och samlar
aktörer från hela samhällslivet: bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar,
funktionshinderorganisationer såsom Handikappförbunden och SeniorNet,
IT- och Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk i Sverige och
studieförbund.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar på Volvo
Ocean Race, Göteborg
Publicerad 22 juni 2015 Uppdaterad 22 juni 2015

Den 23 juni kommer Bostads-, stadsutvecklings och it-
minister Mehmet Kaplan att delta i ett seminarium som
hålls inom ramen för Volvo Ocean Race. Mehmet
Kaplan kommer som förste talare under seminariet att
presentera regeringens strategi för en hållbar
bostadspolitik.
Syftet med seminariet är att få en ökad förståelse för vilka utmaningar som
länder och städer runt om i världen står inför utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Plats: Volvo Ocean Race, Göteborg
Tid: 23 juni

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En ny regional planering – ökad
samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
Publicerad 15 juni 2015 Uppdaterad 15 juni 2015

Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional
planering för ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten
2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana
förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och
framtagande av planeringsunderlag på regional nivå
som behövs för att tillgodose
bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar
utveckling i alla delar av landet.
Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional planering för ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten
2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar i de
regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag
på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet
och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén är enig
om den problembild som har identifierats. Det finns även en samstämmighet
kring huvuddragen i kommitténs förslag.

Kommittén lämnar tre huvudförslag:

Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag
(regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik
samt kommunernas planering för bostadsförsörjning)
En regional fysisk planering

https://www.regeringen.se/


En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning

Kommittén anser att förslagen bör genomföras den 1 januari 2019 genom
bland annat en ny lag om regional fysisk planering.

Utredningen:



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker
Dreamhack i Jönköping
Publicerad 12 juni 2015 Uppdaterad 12 juni 2015

Måndag den 15 juni besöker it-ministern Dreamhack i
Jönköping. Mehmet Kaplan kommer under besöket att
bland andra träffa Dreamhacks VD Marcus Lindmark.
På Dreamhack kommer it-ministern att få en guidad tur genom det virtuella
och fysiska landskapet samt träffa Dreamhacks besökare.

Mehmet Kaplan kommer också att finnas tillgänglig för en kortare frågestund
på festivalens huvudscen. 

Tid: 15.30
Plats: Dreamhack Main Stage, Jönköping

 

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stort engagemang för
bredbandsutbyggnaden i Sverige
Publicerad 09 juni 2015 Uppdaterad 09 juni 2015

Bredbandsforum har i dag, under ledning av bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan,
genomfört sitt andra styrgruppsmöte för året.
Vid mötet slutredovisade arbetsgrupperna Villa och Samordnad efterfrågan
deras arbete. Villagruppen har analyserat utvecklingen av
bredbandsutbyggnaden på villamarknaden, identifierat utmaningar för en
fortsatt hög utbyggnadstakt, och tillgängliggjort konsumentinformation om
bredband till villa. Arbetsgruppen Samordnad efterfrågan konstaterar att den
offentliga sektorn har stora möjligheter att driva på utvecklingen av nya
digitala tjänster och bredbandsinfrastruktur. Bland annat för att
tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare

 – Engagemanget från de aktörer som ingår i Bredbandsforum är stort. Det är
också en viktig förutsättning för att vi ska nå målet om bredband i
världsklass säger bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan mellan
regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den
svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som
bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen
som anges i Sveriges bredbandsstrategi.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan inviger nollenergihus i
Stockholm
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
inviger ett nytt hyreshus i Hammarbyhöjden onsdagen
den 3 juni. Huset är ett så kallat nollenergihus.
Omkring 60 nya hyresrätter ska byggas i Hammarbyhöjden i Stockholm.
Huset som byggs är ett så kallat nollenergihus, det vill säga ett hus som
utformas för att på bästa vis spara energi och minimera driftskostnaderna.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan inviger arbetet med
nollenergihuset onsdagen den 3 juni.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 3 juni klockan 14.30.
Plats: Finn Malmgrens väg 83, Hammarbyhöjden, Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En barnvänlig stad i fokus för
Mehmet Kaplan
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
inledningstalar på Boverkets konferens om Barn och
ungas utemiljö onsdagen den 3 juni.
Boverket och Movium har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en nationell
vägledning för dig som arbetar med planering, utformning och förvaltning av
barns och ungas utemiljöer med särskilt fokus på skolgårdar och
förskolegårdar.

På Boverkets konferens i Sundbyberg kommer Mehmet Kaplan att tala om
Barnen i staden – en viktig framtidsfråga.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 3 juni klockan 09.40.
Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar på
konferensen Offentliga rummet
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

E-förvaltning och styrning av offentlig sektors
digitalisering står på agendan för it-minister Mehmet
Kaplan under konferensen Offentliga rummet i Visby
den 2 juni.
Konferensen Offentliga rummet riktar sig till personer som arbetar med
verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor. It-minister
Mehmet Kaplan talar om utvecklingen av Sveriges e-förvaltning samt
styrning av offentlig sektors digitalisering under konferensen.

Mehmet Kaplan kommer också att dela ut priset årets Guldlänk, ett pris för
bästa e-tjänst inom kommun, landsting och statlig förvaltning.

Sveriges Kommuner och Landsting och VINNOVA i samverkan med e-
delegationen står som arrangörer för konferensen.

Tid och plats
Tid: tisdagen den 2 juni klockan 16.10
Plats: Wisby Strand Congress & Event

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Tanzanias president Jakaya
Kikwete besöker Sverige
Publicerad 29 maj 2015 Uppdaterad 29 maj 2015

Onsdag den 3 juni anländer Tanzanias president
Jakaya Kikwete till Stockholm för ett besök på inbjudan
av statsminister Stefan Löfven.
Programmet inkluderar bland annat en audiens hos H.M. Konungen samt
överläggningar med statsministern, utrikesministern och bostads-,
stadsutvecklings- och it-ministern. President Kikwete kommer också att ha
lunchöverläggningar med talmannen samt besöka Karolinska Institutet, Sida
och Business Sweden.

Programmet har ett särskilt fokus på främjandet av handelsförbindelserna
mellan Tanzania och Sverige, med områdena ICT, energi och infrastruktur i
centrum. På dagordningen för besöket står också utvecklingssamarbetet samt
den inrikespolitiska och regionala utvecklingen i Tanzanias närområde.

 

Fototillfälle

Klockan 17.15 den 4 juni tar statsminister Stefan Löfven emot president
Jakaya Kikwete vid entrén till Rosenbad.  Fototillfälle ges.

Klockan 17.20: Bilaterala samtal. Rosenbads matsalar. Fotopool.

Inpassering för fotografer sker genom Kopparporten mellan klockan 16.45
och 17.00. Medtag pressleg.

Anmälan krävs till Dan Lundqvist Dahlin.

 

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar på
konferensen Citymoves
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Framtidens städer och infrastruktur diskuteras på
konferensen Citymoves i Stockholm fredagen den 29
maj. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan deltar i en av paneldiskussionerna.
På fredag arrangeras konferensen Citymoves av Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH). Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
deltar i en av paneldebatterna där framtidens städer och infrastruktur ska
diskuteras.

Tid och plats
Tid: fredagen den 29 maj klockan 10.00
Plats: Södra Teatern, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern talar på HSB:s
stämma
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
talar om regeringens bostadspolitik på HSB:s
riksstämma i Stockholm fredagen den 29 maj.
Regeringens mål är att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Under
HSB:s riksstämma kommer Mehmet Kaplan att tala om regeringens
satsningar för fler bostäder.

Tid och plats
Tid: fredagen den 29 maj klockan 14.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda, Tornvägen 2, Stockholm Arlanda

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Stefan Löfven möter Indiens
president (Ny version)
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Måndag den 1 juni möter statsminister Stefan Löfven
Indiens president Pranab Mukherjee i Rosenbad.
Vid mötet kommer samarbetet mellan Sverige och Indien att diskuteras,
inklusive förutsättningarna för ökat utbyte inom handel och vetenskap. Den
växande efterfrågan från indisk sida kring frågor rörande innovation,
stadsutveckling och hållbar utveckling kommer också att beröras. Globala
utmaningar och multilateralt samarbete är ett annat område som kommer att
tas upp vid mötet.

Program:

Klockan 11.10 Statsministern välkomnar president Pranab Mukherjee i
entrén till Rosenbad.

Fototillfälle.

Inpassering för fotografer sker genom Kopparporten klockan 10.30-10.50. 

Bilaterala samtal. Rosenbads matsalar.

Fotopool. 

Klockan 12.20 Mötet följs av ett medietillfälle (door step) med statsministern
och närings- och innovationsminister Mikael Damberg och bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan i entrén till Rosenbad.

För reportrar sker inpassering genom Kopparporten klockan 11.45-12.10.

Bakgrundssamtal med journalister inför det indiska statsbesöket den 29

https://www.regeringen.se/


maj

Inför statsbesöket hålls bakgrundssamtal för media med Hans Dahlgren,
statssekreterare för utrikes- och EU-frågor hos statsminister Stefan Löfven,
och Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister
Mikael Damberg. Tid: Fredag den 29 maj klockan 10 i Rosenbad. Anmälan
senast den 29 maj klockan 08.00 till pressekreterare Anne Ekberg.

För övriga delar i programmet för statsbesöket krävs ackreditering.
Intresserad media som ännu inte är ackrediterad kan kontakta Boel
Lindbergh, UD:s internationella presscenter.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya steg för en effektivare plan-
och bygglag
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Regeringen har nu beslutat om propositionen Nya steg
för en effektivare plan- och bygglag och ökad
rättssäkerhet för verksamhetsutövare. Förslagen
innebär sammantaget ett enklare och mer förutsägbart
regelverk för planering och byggande av bostäder.
I propositionen som regeringen beslutat föreslås ändringar i plan- och
bygglagen för att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.
Några av förslagen är att regeringen vill korta kommunernas
handläggningstid för till exempel så kallade Attefallhus, att antalet personer
som får överklaga ett beslut om startbesked blir fler, att tomtindelningar ska
förenklas, och att bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid
förtydligas.

I propositionen föreslås även ändringar i miljöbalken när det gäller
omgivningsbuller. Ändringarna ska garantera verksamhetsutövares
rättssäkerhet när kommunen ger bygglov till nya bostäder i närheten av
bullrande verksamheter. Regeringen föreslår också att tillståndsmyndigheten
inte ska få besluta om strängare krav för omgivningsbuller än vad som
angetts i en detaljplan eller i ett bygglov i samband med tillståndsprövning av
miljöfarlig verksamhet

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om
bredbandskoordinatorer
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Regeringen har idag beslutat om införandet av särskilda
bredbandskoordinatorer i varje län.
Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015-
2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet,
men också för länsöverskridande samarbeten.
Inom EU:s landsbygdsprogram satsar regeringen 3,25 miljarder kronor till
utbyggnad av bredband.

– Bredbandskoordinatorerna blir oerhört viktiga för att säkerställa att
regeringens storsatsning på bredband verkligen kommer till användning,
säger it-minister Mehmet Kaplan.

Koordinatorerna ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i
länet för både offentliga och privata aktörer. De ska även stödja och främja
kommunernas arbete med bredbandsfrågor, samt det arbete som bedrivs av
landets fiberföreningar.

Regeringen har även fattat beslut om ett nationellt sekretariat, som blir en
stödfunktion för bredbandskoordinatorerna. Det nationella sekretariatet ska
tillhandahålla ett nätverk för bredbandkoordinatorerna samt ansvara för
koordinatorernas kompetensutveckling. Det ska upprättas av Post- och
telestyrelsen inom ramen för Bredbandsforums kansli.

För 2015 satsar regeringen totalt 15 miljoner kronor på
bredbandskoordinatorer, varav högst 2 miljoner kronor ska gå till PTS för att
upprätthålla den nationella stödfunktionen. Respektive län beviljas 620 000
kronor för 2015.

https://www.regeringen.se/


I de län där länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret ges dessa i
uppdrag att upprätthålla funktionen som regional bredbandskoordinator. I
övriga län erbjuds landsting, kommun och samverkansorgan med regionalt
utvecklingsansvar att upprätthålla funktionen.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan besöker Luleå
Publicerad 27 maj 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

I dag besöker Mehmet Kaplan Facebooks datacenter i
Luleå. Ministern kommer också träffa företrädare för
Node Pole som arbetar för datacenters etablering i
regionen, samt diskutera om bostäder för unga i
samband med en bostadsdialog på Luleå tekniska
universitet.
Node Pole-regionen omfattar kommunerna Luleå, Boden och Piteå, och tack
vare dess nordliga läge ser regionen att de har potential att bli ett globalt
centrum för datatrafik. Mehmet Kaplan träffar representanter för Node Pole
samt gör ett studiebesök på Facebooks datacenter i Luleå under dagen.

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan kommer också att
delta i en bostadsdialog på Luleå tekniska universitet där han håller ett
anförande om regeringens arbete för fler bostäder åt unga samt deltar i ett
panelsamtal tillsammans med bland annat student- och branschföreträdare.

Tid och plats
Tid: Bostadsdialog, onsdagen den 27 maj klockan 13.30
Plats: Vetenskapens Hus, Storgatan 53, Luleå

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Träbyggande i fokus för Kaplan i
Skellefteå
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
besöker Skellefteå tisdagen den 26 maj.
Träbyggande är den röda tråden när bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan besöker Skellefteå. Ministern gör studiebesök på Älvsbacka
strand och kvarteret Ekorren där han också kommer medverka på en
pressträff.

Tid och plats 
Tid: tisdagen den 26 maj, pressträff klockan 10.25
Plats: Pressträff, Aldergatan 3, Skellefteå

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU godkänner Sveriges
bredbandssatsning
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

EU-kommissionen har idag gett klartecken till svenska
landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket
innebär att regeringens aviserade satsning på 3,25
miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli
verklighet.
– Att ha en bra internet-anslutning är idag en nödvändighet för att människor
fullt ut ska kunna vara delaktiga i samhället. Med de här pengarna ökar vi
takten i bredbandsutbyggnaden, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandspengarna i landsbygdsprogrammet kommer att ges till utbyggnad i
de områden där det inte är lönsamt för marknaden att bygga ut. De utgörs av
1,93 miljarder kronor i nationella medel och 1,32 miljarder kronor i EU-
medel.

Satsningen på 3,25 miljarder innebär dubbelt så mycket pengar till bredband
som under föregående programperiod.

Sedan tidigare har EU-kommissionen godkänt Sveriges
regionalfondsprogram, som innehåller ytterligare 1,2 miljarder kronor för
bredbandsutbyggnad i norra Sverige.

– Tillsammans med regeringens andra åtgärder på området gör pengarna att
vi har goda möjligheter att nå regeringens mål att 90 procent av befolkningen
bör ha tillgång till 100 megabit senast 2020, säger it-minister Mehmet
Kaplan.

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 Näringsdepartementet

Stadsutvecklingsministern besöker
Kiruna
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Stadsutveckling står i fokus när Mehmet Kaplan
besöker Kiruna fredagen den 22 maj. Ministern kommer
att delta på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens
seminarium Att bygga ”Framtidens goda stad”.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnar seminarier,
diskussioner och studiebesök i Kiruna den 21-22 maj. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar på ett av seminarierna där
han kommer tala om utmaningen att bygga den goda staden.

Tid: fredagen den 22 maj klockan 09.45
Plats: Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan och Anna
Johansson medverkar på
konferens om den moderna
staden
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Torsdagen den 21 maj talar infrastrukturminister Anna
Johansson och bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister Mehmet Kaplan på konferensen ”Den moderna
staden” på Quality Hotel Friends i Stockholm.
Infrastrukturministern kommer att tala om regeringens arbete på transport-
och infrastrukturområdet för att skapa förutsättningar för den moderna
staden. Mehmet Kaplan kommer att tala om vad den digitala staden innebär
för medborgarna och företagen.

– Digitaliseringen skapar möjligheter för oss att skapa smartare städer.
Genom digitaliseringen kan invånarna leva både trivsammare och mer
miljövänligt, säger Mehmet Kaplan.

– Regeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemet måste
vara en integrerad del av hela samhällsplaneringen, inte minst
bostadsbyggandet för fler jobb och minskad klimatpåverkan, säger Anna
Johansson.

Konferensen arrangeras av Dagens Nyheter och är en plattform för debatt
om urbaniseringen för att diskutera frågan: Hur kan vi skapa en hållbar,
miljövänlig, uppkopplad och energieffektiv stad?

Anna Johansson
Tid: kl. 11.10

https://www.regeringen.se/


Mehmet Kaplan
Tid: kl. 15.20



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan talar om regeringens
bostadspolitik
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Hur ska vi lyckas uppnå bostadsmålen? Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan talar om
regeringens satsningar inom bostadspolitiken på
Bofrämjandets seminarium i Stockholm onsdagen den
20 maj.
Regeringens mål är att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Under
Bofrämjandets seminarium på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
kommer Mehmet Kaplan att tala om regeringens satsningar för fler bostäder.

Tid: onsdagen den 20 maj klockan 15.15
Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Sal K1, Teknikringen 56, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern besöker Plan-
och bostadsdagarna
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
talar om regeringens politik för klimatsmarta bostäder
på Plan- och bostadsdagarna i Varberg onsdagen den
20 maj.
Regeringens mål är att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020,
eftersom bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och
utveckling. På Plan- och bostadsdagarna i Varberg kommer Mehmet Kaplan
att tala om regeringens bostadspolitik samt om hur man bygger på ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Tid: onsdagen den 20 maj
08.15-08.45: tid för medier 
08.50- 09.20: tal om regeringens politik för fler klimatsmarta bostäder 
Plats: Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24-26, Varberg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern talar på
Tylösandsdagarna
Publicerad 19 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

I dag den 19 maj talar bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan om
regeringens satsningar på bostadsbyggande på
Tylösandsdagarna.
Tid: tisdagen den 19 maj 
10.05 - 10.45: Regeringens satsningar på bostadsbyggandet 
12.50 - 13.30: Regeringens satsningar på bostäder till nyanlända 
Plats: Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Energieffektivisering i fokus för
Mehmet Kaplan
Publicerad 15 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Energieffektivisering av bostäder står i centrum när
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
besöker Eskilstuna måndagen den 18 maj.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan besöker området och
projektlägenheten DelibRetro (Participatory Design for Life Beyond
Retrofitting), ett projekt där man tittar på hur man kan hitta innovativa sätt
att få människor att leva miljövänligt i hyreslägenheter under besöket i
Eskilstuna. Media är välkomna att delta vi besöket.

Under dagen träffar Mehmet Kaplan även representanter från
Energimyndigheten för att tala mer om energieffektivisering av bostäder.
Ministern kommer även få ta del av Eskilstuna Kommuns arbete med till
exempel energieffektiv ombyggnad av miljonprogrammen i kommunen.

Tid: måndagen den 18 maj klockan 10.30
Plats: Besök på området och projektlägenheten DelibRetro, Lagrådsgatan 4, Eskilstuna

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan besöker Sveriges största
ideella datorfestival
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Vem vågar utmana it-ministern i e-sport? Lördagen den
16 maj besöker it-minister Mehmet Kaplan
datorfestivalen Birdie i Uppsala föra att tala om
regeringens it-politik och låta sig utmanas på scenen.
Datorfestivalen Birdie, som är Sveriges största ideella datorfestival, anordnas
för 25:e gången. Festivalen samlar årligen tusentals datorintresserade som
bland annat programmerar, gör film och tävlar i e-sport. Mehmet Kaplan
kommer under sitt besök berätta om regeringens it-politik och även testa hur
hans färdigheter när det gäller e-sport står sig mot festivalens besökare.

Tid: lördagen den 16 maj klockan 14.00 – 15.00
Plats: Idrottsgatan 2, Uppsala

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 Näringsdepartementet

Kaplan inviger nytt grönt
bostadsområde i Huddinge
Publicerad 12 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Bostadsminister Mehmet Kaplan inviger ett nytt
bostadsområde med 158 bostäder i Huddinge
onsdagen den 13 maj.
Tid: onsdagen den 13 maj klockan 16.00 – 16.30
Plats: Sagoslingan, Västra Balingsnäs, Huddinge

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsfrågor på agendan för
Kaplan i Paris
Publicerad 11 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Bostadspolitik och integration står på agendan när
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
besöker Paris den 11-12 maj. Under det två dagar
långa besöket kommer Mehmet Kaplan bland annat att
träffa Frankrikes bostadsminister Sylvia Pinel.
Måndagen den 11 maj reser bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan till Paris för ett två dagar långt besök där han ska lyssna in och byta
erfarenheter om bostads- och storstadsfrågor.

Under besöket kommer ministern bland annat att besöka kvarteret La Goutte
d’Or där man arbetar med tillfälliga boenden för människor som är i behov
av extra stöd. Mehmet Kaplan kommer också att besöka Parisförorten Vitry
sur Seine och kvarterteret Balzac som genomgått en omfattande ombyggnad
för att öka integrationen och bostadskvalitén.

Under de två dagarna i Paris kommer Mehmet Kaplan också ha möten med
bland andra Frankrikes bostadsminister Sylvia Pinel, it-ministern Axelle
Lemaire samt presidentens samordnare för bostäder till socialt utsatta.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan om regeringens vision för
it-politiken
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Torsdagen den 7 maj talar it-minister Mehmet Kaplan
om regeringens visioner för it-politiken på IT &
Telekomföretagens seminarium i Stockholm.
På IT& Telekomföretagens seminarium ställer man frågan ”Varför ska vi
vara bäst i världen”? Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen
på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Under seminariet kommer
Mehmet Kaplan att tala om varför detta är regeringens mål och vad man gör
för att uppnå målet.

Tid: torsdagen den 7 maj klockan 12.10 – 12.30
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fler bostäder och hållbar
utveckling i fokus för Mehmet
Kaplan
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringens visioner för bostadsbyggandet i Sverige
står på agendan för bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan när han talar
på Bostadsforum samt Trähusbranschens årsmöte
torsdagen den 7 maj.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan talar under temat
politik och hyresmarknad på Bostadsforum den 7 maj. Han kommer bland
annat att ta upp regeringens visioner för bostadsbyggandet.

Senare på eftermiddagen deltar ministern också på Trähusbranschens
årsmöte för att tala om regeringens mål om att 250 000 nya bostäder ska
byggas till år 2020. 

Tid och plats torsdagen den 7 maj
Plats: Bostadsforum, Marriott Hotell, Rålambshovsleden 50, Stockholm
Tid: klockan 13.50

Plats: Trähusbranschens årsmöte, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm 
Tid: klockan 16.00

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 Näringsdepartementet

Den hållbara staden i fokus för
Kaplan
Publicerad 06 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Hur ser den hållbara staden 2.0 ut? Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan talar om
regeringens visioner på Miljöaktuellts konferens i
Stockholm onsdagen den 6 maj.
Mehmet Kaplan håller tal samt deltar i en paneldebatt på Miljöaktuellts
konferens Hållbar stad - tema energi, social hållbarhet och
miljonprogrammet i Stockholm den 6 maj. I paneldebatten deltar även Janna
Valik, generaldirektör, Boverket, Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar
stadsutveckling, Sweden Green Building Council och Gustav Hemming (C),
miljö- och regionplaneringslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Tid: onsdagen den 6 maj klockan 09.00 – 10.45
Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan tar första spadtaget till ny
pendeltågstation och ny stadsdel
Publicerad 05 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

En pendeltågstation och en helt ny stadsdel, Vega, ska
byggas i Haninge. Bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan tar första
spadtaget tisdagen den 5 maj.
Den nya moderna pendeltågsstationen kommer att bli navet i den
framväxande stadsdelen Vega med 3300 nya bostäder. Stationen planeras stå
klar 2019 och då kommer cirka 4 200 människor att kliva på tåget i Vega,
och cirka 23 000 personer passera i båda riktningarna.

Tid: tisdagen den 5 maj klockan 11.00 – 12.30
Plats: Vid järnvägsspåret där pendeltågstationen Vega ska byggas, Haninge

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

10 digitala saker man måste ha
gjort innan man blir vuxen
Publicerad 04 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

It-minister Mehmet Kaplan deltar tisdagen den 5 maj på
Lilla kommissionens slutmöte där han delar ut diplom
och lyssnar när gruppen presenterar sin lista på de 10
digitala saker man måste ha gjort innan man blir vuxen.
Lilla kommissionen, Digitaliseringskommissionens expertgrupp med barn och
ungdomar, har funnits i två år. Under åren har ungdomarna gett
Digitaliseringskommissionen inspel och synpunkter i frågor som rör allt från
it i skolan och innovationer för framtiden till digitalisering och äldre.

Den 5 maj träffas gruppen för sista gången, och de kommer då att presentera
en lista på de 10 digitala saker man måste ha gjort innan man blir vuxen.
Mehmet Kaplan kommer sedan att tacka de unga kommissionärerna för
insatserna de gjort för Digitaliseringskommissionen och för regeringen. 

Tid: tisdagen den 5 maj klockan 13.30 – 14.30
Plats: Tekniska Muséet, Robotverkstaden

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern besöker
Älvstrandsprojektet
Publicerad 04 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
deltar på Hyresgästföreningens seminarium samt gör
ett studiebesök på Älvstrandsprojektet i Göteborg
måndagen den 4 maj.
Mehmet Kaplan håller tal om regeringens bostadssatsning för fler hyresrätter
på Hyresgästföreningens seminarium om en stad för alla i Göteborg.
Bostads- och stadsutvecklingsministern deltar också i en paneldebatt om
social hållbar stadsutveckling tillsammans med Hyresgästföreningens
regionchef Anna Lönn Lundbäck, Catharina Thörn, forskare vid Göteborgs
universitet och Lars Lilled som arbetar inom Göteborgs projekt för social
hållbarhet S 2020.

Senare under dagen gör Mehmet Kaplan ett studiebesök i Frihamnen som är
en del av Älvstrandsprojektet. Planen är att omkring 15 000 människor ska
bo i området, och att lika många arbetsplatser ska skapas i Frihamnen.

Måndagen den 4 maj
Plats: Hyresgästföreningens seminarium, Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg
Tid: klockan 09.30 – 12.00

Plats: studiebesök Älvstrandsprojektet, Älvrummet, Kanaltorget 1 (vid
GöteborgsOperan)
Tid: klockan 13.15

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ökar takten i
digitaliseringen av myndigheterna
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringsbeslut i dag, Skatteverket och
Pensionsmyndigheten får digitaliseringsuppdrag.
Skatteverket får i uppdrag att följa upp statliga
myndigheters anslutning till Mina meddelanden, och
Pensionsmyndigheten ska analysera potentialen för
användning av molntjänster i staten.
Skatteverket har utvecklat en säker elektronisk brevlåda på nätet, Mina
meddelanden, dit andra myndigheter kan ansluta sig så att medborgare kan ta
emot post på ett enda ställe. Regeringens mål är att alla medelstora och stora
myndigheter ska ha anslutit sig till 2017. Skatteverket får enligt dagens
regeringsbeslut i uppdrag att följa myndigheternas anslutning till Mina
meddelanden.

– Mina meddelanden kan ge ökad kvalitet och service för medborgare.
Digitaliseringen av myndighetspost bidrar också till en minskad
pappershantering och därigenom en minskad miljöpåverkan, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Regeringen ger också Pensionsmyndigheten i uppdrag att analysera
potentialen för användning av molntjänster i staten, samt redovisa vilka
risker och hinder som eventuellt finns.

– Regeringen vill veta hur användning av molntjänster kan bidra till en
enklare, öppnare och effektivare förvaltning, säger it-minister Mehmet
Kaplan.

Bakgrund

https://www.regeringen.se/


Pensionsmyndigheten och Skatteverket är två av de 16 it-intensiva
myndigheter som har arbetat i E-delegationen. Bland annat genom
myndigheternas arbete i E-delegationen har de fått erfarenheter kring hur en
mer effektiv digital utveckling och en hög grad av samverkan mellan
myndigheter samt med andra aktörer behöver drivas.



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 Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar om EU:s
digitala framtid
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Torsdagen den 30 april talar it-minister Mehmet Kaplan
om Sveriges syn på framtidens digitala Europa på
seminariet ”Digital future of the EU” i Stockholm.
Lettland är just nu ordförande i EU, och som ordförandeland anordnar de
tillsammans med Svenskt Näringsliv en konferens om EU:s digitala framtid.
Lettland har satt tre övergripande mål för sitt ordförandeskap;
konkurrenskraftigt, digitalt och engagerat Europa, och alla tre målen kommer
att diskuteras under seminariet den 30 april.

It-minister Mehmet Kaplan kommer under seminariet tala om vad Sverige
vill se i det framtida digitala Europa samt vilka möjligheter och utmaningar
som digitaliseringen för med sig. Talar gör även Andrus Ansip, vice
ordförande i Europeiska kommissionen med ansvar för den digitala
marknaden.

Det går att följa den webbsända konferensen på Svenskt Näringslivs
webbplats.

Tid: torsdagen den 30 april klockan 09.00 – 09.15
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm

https://www.regeringen.se/


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 Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar på Nordiskt
ministerrådsmöte
Publicerad 27 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Stadsutveckling i fokus när bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar på
Nordiska ministerrådsmötet för näring, energi och
regionalpolitik i Köpenhamn måndagen den 27 april.
Mehmet Kaplan kommer att delta på Nordiska ministerrådsmötet för näring,
energi och regionalpolitik där fokus kommer ligga på stadsutveckling. Under
dagen kommer ministern även att tala vid öppningsceremonin för
konferensen Nordic Built Cities Arena.

Bostads- och stadsutvecklingsminstern deltar också vid en presentation av
Nordic Built Cities tillsammans med den danska ministern för By, Bolig og
Landdistrikter samt for nordisk samarbejde, Carsten Hansen. Media är
välkomna att delta vid presentationen.

Mehmet Kaplan avslutar sitt besök i Köpenhamn med ett studiebesök i
området Sundholmskvarterat på Amager vilket är ett område som belyser hur
man hanterar och förebygger sociala problem genom bra boende och
närmiljö med exempelvis grönsaksodlingar samt projekt för barn och
ungdomar. Media är välkomna att delta vid studiebesöket.

Tid: presentation av Nordic Built Cities, måndagen den 27 april klockan
09.30 – 09.50. Öppningsceremoni klockan 10.00 – 10.40
Plats: DR Koncerthuset, DR Byen, Ørestads Boulevard 13, Köpenhamn

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 Näringsdepartementet

Bostadsministern talar på SABO:s
kongress
Publicerad 23 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Mehmet Kaplan talar om regeringens satsningar på
bostäder och om allmännyttan som en viktig aktör för att
nå regeringens mål på SABO:s kongress i Karlstad
fredagen den 24 april.
På fredag deltar bostadsminister Mehmet Kaplan på SABO:s (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag) kongress. Ministern kommer bland annat att
tala om regeringens mål om 250 000 nya bostäder.

Regeringens ambition är att en stor del av de nya bostäderna ska vara
hyresrätter, och där har allmännyttan en viktig roll att spela. Allmännyttan
har också en viktig roll i genomförandet av byggandet, upprustningen och
energieffektiviseringen.

Tid: fredagen den 24 april klockan 09.00 – 10.00
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar på Ecoforum
Publicerad 22 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
talar om regeringens arbete för att främja hållbar
stadsutveckling på Ecoforum i Stockholm torsdagen
den 23 april.
Ecoforum är en konferens och en utställning om framtidens hållbara
samhällsbyggande. Evenemanget pågår den 22-23 april på
Stockholmsmässan i Älvsjö.

Tid: torsdagen den 23 april klockan 15.15 – 15.40
Plats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan inviger Aspö Eco-
logi i Skövde
Publicerad 22 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minsiter Mehmet
Kaplan inviger Aspö Eco-logi samt besöker Högskolan i
Skövde onsdagen den 22 april.
Skövdebostäder vill skapa ett bostadsområde med en ekologisk profil där
samspelet mellan människor och natur står i fokus. Husen byggs med
passivhustekning och regnvatten kommer att tillvaratas för att bland annat
vattna den gemensamma köksträdgården. Bostads-, och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan inviger projektet som ska resultera
i över 240 lägenheter och en förskola.

Senare under dagen åker it-ministern vidare till Högskolan i Skövde där han
kommer få presentationer om hur högskolan arbetar inom området data
science, open source och dataspelsutveckling. Mehmet Kaplan kommer
också att tala om regeringens arbete inom it-området under besöket på
skolan.

Plats: Aspö Gård, Skövde
Tid: klockan 13.30 – 15.00

Plats: Hus G, G110, Campus, Högskolan i Skövde
Tid: anförande klockan 16.15, och pressträff klockan 16.45

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Studentbostäder på agendan för
Kaplan i Örebro
Publicerad 22 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Bostadsministern besöker Örebro där det ska byggas
över 280 nya studentbostäder. Mehmet Kaplan tar
första spadtaget för de nya studentbostäderna
onsdagen den 22 april.
Regeringen arbetar för att fler studentbostäder ska byggas runt om i hela
landet. I Örebro ska drygt 280 studentbostäder byggas i anslutning till
Campus Örebro Universitet. Studentbostäderna ska dessutom byggas i
förnybart material, trä.

I samband med byggstarten av studentbostäderna tar bostadsminister
Mehmet Kaplan tillsammans med företrädare för bland andra Örebro
kommun, Örebro Universitet, studentkåren och Svenska Studenthus det
första spadtaget till projektet.

Tid: onsdagen den 22 april klockan 10.00 – 10.45
Plats: Tybblerondellen vid Ica Maxi, Örebro

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Nytt
innovationsprogram för att minska
byggsektorns miljöpåverkan
Publicerad 21 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I dag klockan 13.00 presenteras ett nytt strategiskt
innovationsprogram – Smart built Environment. Målet
med programmet är att minska
samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta
planerings- och byggtiden, minska de totala
byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i
sektorn.
Vid pressträffen medverkar Mehmet Kaplan, bostadsminister, Anna Sander,
vd för IQ Samhällsbyggnad och initiativtagare till programmet, Ingrid
Petersson, generaldirektör på Formas, med flera.

Ingen föranmälan krävs, men journalistlegitimation eller motsvarande visas i
entrén.

Tid: I dag, tisdagen den 21 april, klockan 13.00
Plats: Forskningsrådet för hållbar utveckling Formas, Kungsbron 21, Stockholm

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 Näringsdepartementet

Satsningar på jobb i vårbudgeten
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Starkare innovationskraft, bättre järnvägar, fler bostäder
och stöd till mjölkbönder är några av förslagen i
vårbudgeten inom Näringsdepartementets områden.
Förslagen ingår i regeringens övergripande mål om att
nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Näringspolitisk offensiv

I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt
konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226
miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen
2016-2019. Offensiven innebär satsningar inom tre områden.

Nya och växande företags finansiering

Regeringen vill underlätta för företag att få tillgång till finansiering i tidiga
skeden och föreslår därför ett tillskott på 71 miljoner kronor till Almi 2015.
20 miljoner kronor av anslagsökningen ska användas till att förstärka Almis
rådgivning till företagare med utländsk bakgrund. Satsningen på finansiering
för nya och växande företag byggs ut och beräknas 2018-2019 uppgå till 110
miljoner kronor per år.

Stärkt innovationsklimat

För att kunna genomföra förslag från Innovationsrådet eller andra insatser
som förbättrar konkurrenskraften föreslår regeringen att 50 miljoner kronor
avsätts under 2015. För 2016–2019 aviseras 100 miljoner kronor per år.

Exportoffensiv

https://www.regeringen.se/


Regeringen anser att Sverige behöver en långsiktig strategi för ökad export
med extra fokus på små- och medelstora företag och tillväxtmarknader. Som
ett led i regeringens exportstrategi föreslås därför att 75 miljoner kronor
satsas på en exportoffensiv under 2015. För 2016-2019 beräknas satsningen
uppgå till 105 miljoner kronor per år.

Regeringen föreslår också en förstärkning av Visit Sweden AB på 30
miljoner kronor i syfte att stärka svensk besöksnäring. För 2016 och 2017
satsas ytterligare 20 miljoner kronor per år. Insatserna ska genom
marknadsföring av Sverige som resmål, bidra till en långsiktigt hållbar svensk
turistnäring i alla delar av landet.

It, infrastruktur och bostäder till alla

Regeringen satsar på järnvägen

En väl fungerande järnväg är viktig för jobb, konkurrenskraft och för
klimatomställningen. Regeringen föreslår därför i vårbudgeten en flerårig
tillfällig miljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll. Det handlar om 620
miljoner kronor under andra halvåret 2015 och om 1,24 miljarder kronor
årligen under 2016, 2017 och 2018. Detta innebär att arbetet intensifieras
med att bland annat byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det
handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

– Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför
satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år
under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både
arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister
Anna Johansson.

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. De aviserade
bostadsinvesteringarna i budgeten för 2016 omfattar totalt 6,7 miljarder
kronor per år och kommer även att omfatta förslag på energieffektivisering
av miljonprogrammets flerbostadshus.



– Vi behöver bygga för framtiden - klimatsmarta bostäder för våra unga.
Därför satsar vi på att bygga små, billiga och klimatsmarta hyresrätter,
eftersom vi ser att det är vad många unga och studenter utanför
bostadsmarknaden behöver. Nu tar vi ett rejält krafttag för att komma rätta
med bostadsbristen i Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

En världsledande it-nation

Sverige är redan digitalt framstående och ska fortsätta vara det.
Digitaliseringen skapar möjligheter att minska samhällets klimatpåverkan,
bland annat genom smarta och hållbara städer, kollektivtrafik, transporter
och resfria möten. I statsbudgeten för 2015 anslås totalt cirka 390 miljoner
kronor för området politiken för informationssamhället inom utgiftsområde
22. Därutöver har regeringen aviserat 3,25 miljarder kronor till
bredbandsinfrastruktur inom EU:s landsbygdsprogram fram till 2020.

Satsningar på landsbygden

Mer pengar för att minska utsläpp av växthusgaser

Regeringen föreslår att ytterligare 30 miljoner kronor per år ska satsas på
metanreduceringsersättning under 2016–2019. Detta är en fördubbling av
anslaget under denna period. Förslaget innebär att totalbudgeten för stödet
till och med 2023 ökar med 50 procent (från 240 till 360 miljoner kronor).
Metanreduceringsersättningen är ett pilotprojekt som innebär att rötning av
stallgödsel stimuleras genom en ersättning.

Regeringen tror på mjölkbönderna

Regeringen föreslår att staten under 2015 kan ta betalningsansvar för
kreditgarantier för de mjölkföretag i Sverige som under senare år gjort stora
investeringar i ökad mjölkproduktion. Syftet är att ge bättre förutsättningar
att överbrygga det nuvarande kritiska läget. Åtgärden förutsätter medverkan
från bankerna och en arbetsgrupp har bildats. Målet är att svenska
mjölkföretag ska utvecklas för att ta del av möjligheterna på de växande
globala och lokala marknaderna.

– Vi tror på människorna på landsbygden och på svenskt jordbruk. Mjölk-
och nötköttsproducenterna är viktiga för att bevara biologisk mångfald,
betes- och ängsmarker samt ett öppet landskap. De bidrar till att skapa jobb i
hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.





Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kaplan inledningstalar på Post-
och telestyrelsens marknadsdag
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

It-minister Mehmet Kaplan inledningstalar på Post- och
telestyrelsens marknadsdag i Stockholm onsdagen den
15 april.
Post- och telestyrelsens marknadsdag är en mötesplats för marknadsaktörer
inom it och telekom. Under dagen står säkra nät och tjänster i centrum.
Hantering av användaruppgifter och driftsäkerhet är två frågor som ska tas
upp under dagen.

Tid: onsdagen den 15 april klockan 09.05 – 09.25
Plats: Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern besöker
Fastighetsägarna i Göteborg
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringens vision för Sveriges fastighetsmarknad står
i fokus när bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan talar på Fastighetsägarna GFR:s
fullmäktigmöte i Göteborg den 16 april.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer tala om sin
vision för Sveriges fastighetsmarknad under Fastighetsägarna GFR:s
fullmäktigemöte.

Tid: torsdagen den 16 april klockan 16.45 – 17.45
Plats: Quality Hotel 11, Maskingatan 11, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Kaplan
presenterar regeringens
vårbudget i Malmö
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Onsdagen den 15 april presenterar bostads-,
stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
regeringens vårproposition i Malmö.
Media är välkomna att närvara.

Tid: onsdagen den 15 april klockan 14.30
Plats: Viedalsskolan, Videdalsvägen 15, Malmö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny bullerförordning gör det lättare
att bygga bostäder för unga
Publicerad 12 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen har beslutat om en förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen
innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid
bedömningar enligt plan- och bygglagen och enligt
miljöbalken.
– 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.

Förordningen innebär sammantaget ett enklare, tydligare och mer
förutsägbart regelverk jämfört med idag. Det blir lättare att bygga mindre
lägenheter, eftersom måttligt ökade bullernivåer vid den exponerade fasaden
tillåts. Tillåten nivå för små lägenheter blir upp till 60 dBA ekvivalent
ljudnivå och det ställs inget krav på en ljuddämpad sida. Den nya
förordningen innebär även att buller från spårtrafik och vägar inte bör
överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för
bostäder som är större än 35 kvm, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Om de nämnda riktvärdena vid en bostadsbyggnads fasad
överskrids bör en ljuddämpad sida åstadkommas.

– 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, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


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 Näringsdepartementet

Regeringen ger ESV ny roll i
digitaliseringen
Publicerad 09 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen har idag fattat beslut om att ge
Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-
förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-
förvaltning. Satsningen ska effektivisera och underlätta
vardagen för medborgare och företag.
ESV ska i sin nya roll ge stöd till regeringen, Regeringskansliet och
myndigheterna och därigenom bidra till en förbättrad styrning och
samordning av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen.

– ESV kommer att kunna se digitaliseringen av förvaltningen i ett
helhetsperspektiv. Det är mycket välkommet och kommer att underlätta att
sätta den enskilde medborgarens och den enskilde företagarens behov i
centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice, säger it-
minister Mehmet Kaplan.

ESV ska, i samarbete med utvalda myndigheter, stötta myndigheterna under
de olika faserna i utvecklingsprocessen, bidra till att förbättra regeringens
förmåga att styra, samordna och följa upp de statliga myndigheternas arbete
med att digitalisera förvaltningen under 2015-2018.

Regeringen har nyligen fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser
för att ge bättre e-service till medborgare och företag, som initierats och
koordinerats av E-delegationen.

– Det viktiga arbetet som E-delegationen byggt upp ges nu en mer långsiktig
hemvist hos ESV, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Uppdraget ska slutrapporteras den 15 mars 2019.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen bjuder in till pressträff
Publicerad 07 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Tisdag den 7 april klockan 10.30 bjuder statsminister
Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson,
klimat- och miljöminister Åsa Romson samt
utbildningsminister Gustav Fridolin in till pressträff.
Plats: Infranords depå, lokstallarna i Sundbyberg, Cirkusgränd 6-8

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Framtidsinvesteringar för fler jobb
och ett mer klimatsmart samhälle
Publicerad 07 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket
för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer
klimatsmart samhälle. Paketet innehåller 620 miljoner
kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015.
Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till och
med 2018. Regeringen inför även ett lokalt
klimatinvesteringsstöd och höjer
metanreduceringsersättningen. Paketet innehåller totalt
investeringar på 745 miljoner kronor under 2015 och
1,87 miljarder kronor under resterande del av
mandatperioden. Förslagen är en del av
överenskommelsen mellan regeringen och
Vänsterpartiet om vårändringsbudget för 2015.

En fungerande järnväg

Regeringens övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en viktig del för att nå det
målet.

Svensk järnväg har idag stora brister. Trafikverkets analyser av
tågförseningarna pekar på samhällsekonomiska kostnader på omkring fem
miljarder kronor per år. Resenärer, företag och industri ska kunna lita på
järnvägen. En fungerande järnväg är avgörande för jobb, konkurrenskraft

https://www.regeringen.se/


och för klimatomställningen.

Därför presenterar regeringen i dag en satsning på ökat järnvägsunderhåll:

Anslaget till drift och underhåll av järnvägen under andra halvåret 2015
ökar med 620 miljoner kronor.
Anslagen ökar med 1,24 miljarder årligen under 2017, 2018 och 2019.
Paketet innehåller totalt investeringar på 745 miljoner kronor under
2015 och 1,87 miljarder kronor under resterande del av mandatperioden.

Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut kritiska komponenter i
järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar,
ställverk och räls.

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen föreslår också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner
kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och
2018.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare
investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av
miljöteknik och gröna innovationer. Utsläppsminskningar i storleksordningen
0,6 miljoner ton CO2 per år beräknas ha uppnåtts genom stödet¹.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling,
ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar
och andra innovativa tekniska lösningar.

Metangasreducering

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med
30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar
om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och
fordonsbränsle. Metangasreducering ger dubbla miljöfördelar, dels genom
minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi
som kan ersätta fossil energi.

____________________
¹ Naturvårdsverkets slutrapport om klimatinvesteringsprogrammen Klimp
2003–2012.



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 Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan har utsett nya
experter till
Digitaliseringskommissionen
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

It-minister Mehmet Kaplan har utsett nya experter till
Digitaliseringskommissionens expertgrupp. De har i
uppdrag att agera bollplank till
Digitaliseringskommissionen, och ska bland annat ta
fram en omvärldsanalys som belyser vad som kan
komma att påverka digitaliseringen i Sverige.
De ska också identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen
av den framtida digitaliseringspolitiken, och utreda hur främjande av
digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå.

De nyutnämnda experterna är:

Bradley, Karin - biträdande lektor
Brisvall, Maja - verkställande direktör
Felländer, Anna - chefekonom
Henningsson, Stefan - klimat- och innovationsrådgivare
Khan, Shahyan - strategikonsult
Lindvall, Kerstin - hållbarhetschef
Modlitba Söderlund, Paulina - konsult
Summer, Rene - rådgivare
Söderqvist, Fredrik - ekonom
Zetterberg, Åsa - sektionschef

Experterna har olika erfarenheter från jämställdhets-, miljö-, klimat- och
samhällsomställningsfrågor – erfarenheter som kommer att vara till stor nytta

https://www.regeringen.se/


i Digitaliseringskommissionens arbete.

Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) är en statlig utredning som tillsattes
den 7 juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och att uppnå det
it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter (dir. 2012:61).



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 Näringsdepartementet

Digitaliseringskommissionen
överlämnar delbetänkande om
digital kompetens
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Särskilde utredaren Jan Gulliksen har i dag överlämnat
delbetänkandet ”Gör Sverige i framtiden – digital
kompetens” (SOU 2015:28) till it-minister Mehmet
Kaplan.
Utredaren föreslår en rad förslag för att öka den digitala kompetensen. Bland
annat föreslås ett uppdrag till Universitetskanslerämbetet för att följa och
analysera digital kompetens inom högre utbildning, specifikt vad gäller
könsobalansen inom it-utbildningar och orsaker till detta.

– Vi behöver ta till oss att andra länder har kommit ikapp, och fortsätta vårt
arbete med att sträva efter att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara
på digitaliseringens möjligheter. Därför är Digitaliseringskommissionens
delbetänkande om digital kompetens av särskilt stort intresse, säger it-
minister Mehmet Kaplan.

Digital kompetens är en nyckelfaktor för att ligga i framkant.

– Omställningen av ekonomin går allt snabbare och det är därför av
samhällsekonomisk betydelse att på allvar ta tillvara den digitala
kompetensen hos hela befolkningen. Det är en demokrati-, jämställdhets-
och tillväxtfråga, säger statsrådet Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på att förbättra
e-service
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om medel till ett antal
viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare
och företag.
– En samordning av den offentliga förvaltningen på detta sätt är viktigt och
bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Projekten som beviljas medel är sådana som sätter medborgaren och företag
i centrum för utvecklingen. Medel går till E-delegationen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten och Tillväxtverket för arbete som syftar till innovativa
och samverkande digitala lösningar.

– Det är mycket viktigt att offentlig sektor får en framtidssäker försörjning
av elektronisk identifiering och signeringslösningar som uppfyller de behov
och krav som finns, säger it-minister Mehmet Kaplan.

E-legitimationsnämnden får därför medel för införande av Svensk e-
legitimation, en kritisk framgångsfaktor för att myndigheterna ska kunna
tillhandahålla enkla, trygga och säkra digitala tjänster och för att nya e-
tjänster ska kunna utvecklas.

Andra exempel på projekt som tilldelas medel är Att bli efterlevande,
Enklare föräldraskapsbekräftelse, Gå till arbete, Nyanländ och Väntar och
får barn.

Regeringen aviserade en satsning på gemensam e-förvaltning under 2015–
2018 i budgetpropositionen 2015.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostads- och
stadsutvecklingsministern inviger
Kombohus plus i Sundsvall
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
inviger Sveriges första Kombohus plus i Sundsvall i
morgon den 26 mars. Detta är en satsning på färdiga
alternativ till prispressade typhus som SABO har gjort
för att underlätta för sina medlemsföretag att bygga nytt.
Flertalet av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag vill producera fler
bostäder, men ofta uppges produktionskostnaden vara det största hindret för
nybyggnation.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, verkar för ökad
effektivisering av bostadsbyggandet genom att arbeta med hela värdekedjan.
Målet är att minska den totala kostnaden för att möjliggöra ett ökat
bostadsbyggande.

Konferensen äger rum den 26 mars kl. 10.00–17.15 på Quality Hotel,
Esplanaden 29 i Sundsvall. Invigningen med bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan sker kl. 16.30 på Fridhemsgatan
71, Vapelhöjden.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern talar och delar ut
pris på UngBos evenemang i
Malmö
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag, fredag den 20 mars, besöker bostadsminister
Mehmet Kaplan UngBo för samtal om framtidens
trender och tendenser på bostadsmarknaden
tillsammans med framtidsspanare från KTH.
UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete
med byggbranschen. Projektet syftar till att väcka debatt om bostadsbristen
bland unga.

Under dagen delar bostadsministern även ut pris till vinnarna i idétävlingen
Funky Rooms. Deltagarna i tävlingen har fått skicka in arkitektförslag på
smarta köks- och badrumslösningar anpassade för mindre ytor som kan göra
det billigare att bo.

Samtal och prisutdelning sker på FormDesign Center, Lilla Torg 9 i Malmö
kl. 14.00–17.00.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern om attraktivt och
hållbart byggande på
Byggherredagen
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag, torsdag den 19 mars, anordnas Byggherredagen i
Stockholm. Bostadsminister Mehmet Kaplan är
inbjuden för att tala om regeringens syn på vilka frågor
som behöver prioriteras för ett långsiktigt, attraktivt och
hållbart samhällsbyggande.
För att Sverige ska vara fortsatt attraktivt och konkurrenskraftigt ställs nya
krav på den bebyggda miljön. Mehmet Kaplan presenterar under dagen
regeringens vision ut för svensk samhällsbyggnad och diskuterar vad som
behöver byggas för att få ett fortsatt attraktivt och konkurrenskraftigt
Sverige.

Föreningen Byggherrarna har till ändamål att företräda och driva
medlemmarnas intressen för såväl fastighetsägare, fastighetsförvaltare som
nyttjare av byggnader och anläggningar.

Byggherredagen anordnas på Venue81, Drottninggatan 81 i Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utreder e-legitimation
över gränserna
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

E-legitimationsnämnden och Post- och telestyrelsen har
i dag fått ett regeringsuppdrag om gränsöverskridande
e-legitimationer och betrodda tjänster. Myndigheterna
ska analysera konsekvenserna av en EU-förordning på
området.
– Det är angeläget att varje medlemsland i EU bidrar till att utländska
personer ska kunna använda sitt lands e-legitimation i andra länders e-
tjänster. E-legitimationsnämnden har därför fått ett särskilt uppdrag att
lämna förslag till regeringen om hur detta kan lösas, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster trädde i
kraft i september 2014. Syftet är att säkerställa en väl fungerande inre
marknad och uppnå en lämplig säkerhetsnivå för medel för elektronisk
identifiering och betrodda tjänster. Ett omfattande arbete pågår nu mellan
medlemsländerna för att fastställa bl.a. tekniska detaljer i genomförandet.

Uppdraget ska utföras i samråd med berörda myndigheter och slutredovisas
den 31 december 2015.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar om
framtidens bostadspolitik på
Fastighetsmässan
Publicerad 18 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag den 18 mars besöker bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan Nordens
största fastighetsmässa på Kistamässan i Stockholm,
för att tala om sin bild av framtidens bostads- och
stadsutveckling.
Fastighetsmässan arrangeras den 18 och 19 mars. Under dessa dagar samlas
fastighetsägare och fastighetsförvaltare för att samtala om framgångsrik drift,
underhåll, förvaltning, energi och miljö.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan håller sitt anförande
på scen 1 kl. 14.15.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan inledningstalar på
kongressen Position 2015
Publicerad 17 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-
minister, inledningstalar i dag den 17 mars på Position
2015. Under sitt anförande presenterar han regeringens
politik för ett hållbart samhällsbyggande.
Sverige ska vara en världsledande it-nation, där digitaliseringen är en av
nycklarna till ett samhälle som håller ihop ekonomiskt, ekologiskt och
socialt. Det kräver handlingskraft, dialog och samarbete.

Position 2015 hålls 17-19 mars och är landets största kongress och mässa
inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk
informationsteknik och andra it-stöd för ökad samhällsnytta.

Position 2015 äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mehmet Kaplan
håller sitt anförande kl. 10.35.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern medverkar på
WWF Earth Hour City Challenge
Publicerad 17 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Bostadsminister Mehmet Kaplan deltar i dag den 17
mars på panelsamtal i Stockholms stadshus, anordnat
av WWF Earth Hour City Challenge (EHCC).
Stockholms stad var vinnare i EHCC 2014.
Under panelsamtalet diskuteras lösningar och utmaningar för näringslivet,
kommuner och regeringen när det gäller att skapa och finansiera hållbara
städer.

Temat för EHCC är städernas satsningar för att gå mot en 100 procent
förnybar och hållbar energiförsörjning inom ett par årtionden. Även i år
ligger fokus på hur städerna bidrar till att flytta pengar från fossila till
förnybara energilösningar.

Panelsamtalet hålls kl. 16.00 i Gyllene salen, Stockholm stadshus,
Hantverkargatan 1 i Stockholm.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern talar på
Hyresgästföreningens
ledningskonferens
Publicerad 16 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag, måndag den 16 mars, talar bostadsminister
Mehmet Kaplan på Hyresgästföreningens
ledningskonferens 2015 på temat Sverige behöver
bygga om och bygga nytt, hur ska det gå till?
Bostadsministern berättar om hur han ser på bostadsfrågan och på de
utmaningar Sverige står inför när det gäller att bygga om och bygga nytt till
en rimlig kostnad.

På konferensen deltar både de politiska ledningarna och
tjänstemannaledningarna från Hyresgästföreningens regioner i Sverige.

Efter ministerns anförande finns det tid för frågor.

Konferensen äger rum på Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö.

https://www.regeringen.se/


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 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

https://www.regeringen.se/


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 Näringsdepartementet

It-ministern delar ut pris på Hack
for Sweden 2015
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

På söndag den 15 mars delar it-minister Mehmet
Kaplan ut priset Hack for Sweden Award 2015. I
samband med prisutdelningen berättar han även om
regeringens arbete för ökad användning av öppna data.
Evenemanget är ett samarbete mellan flera svenska myndigheter som vill
möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av
myndigheters öppna data.

Priset går till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett kreativt sätt och
skapat den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som
tydligt visar på nyttan med myndigheternas öppna data.

Hack for Sweden hålls den 14-15 mars hos Naturvårdsverket, Valhallavägen
195 i Stockholm. Priset delas ut kl. 13.30 den 15 mars.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över
bredbandsstrategin för Sverige
Publicerad 11 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

För att Sverige ska bibehålla sin ledande position på
bredbandsområdet påbörjar it-minister Mehmet Kaplan i
dag en översyn av bredbandsstrategin.
– Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att bredbandsstrategin fortsätter att
vara relevant och framåtblickande. Därför inleder vi nu en översyn av
strategins mål och fokusområden så att Sverige även i framtiden är ledande
på it- och bredbandsområdet, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Sveriges nuvarande bredbandsstrategi lanserades år 2009 och har haft
utvecklingen fram till år 2020 i fokus. Arbetet med regeringens nya
bredbandsstrategi inleds i dag med en gemensam framtidsövning med
Bredbandsforums styrgrupp.

– Bredbandsforums styrgrupp utgörs av nyckelaktörer som arbetar aktivt för
att Sverige ska nå målsättningarna om ett bredband i världsklass. De är
därför naturliga samarbetspartners när arbetet med en ny strategi nu startar,
säger Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern inviger
Passivhuscentrums nya kontor i
Alingsås
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag, fredag den 6 mars, inviger bostadsminister
Mehmet Kaplan Passivhuscentrums nya kontor och
utställningen PassivhusEXPO. Han besöker även
elever på Alströmergymnasiet som just nu bygger
Sveriges första Attefallshus i passivhusteknik och med
miljövänliga material.
Syftet med ministerns besök är att visa Passivhuscentrums verksamhet, men
också att lyfta upp viktiga energifrågor på agendan. Ministern får även ta del
av den senaste tidens arbete för hur Sverige kan bli världsledande på
miljövänligt och energieffektivt byggande.

Riksdagen har beslutat att energianvändningen i svenska bostäder och
lokaler ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år
2050. Vi behöver bygga mycket energisnålare hus och välja material med låg
miljöpåverkan.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som arbetar
med utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering,
företrädelsevis passivhus.

Media är välkomna.

Program:

09.50 Presentation av CO2mpis-huset, ett lärandeprojekt för gymnasieskolan

https://www.regeringen.se/


inom energieffektivt byggande, Alströmergymnasiet, Bollvägen 11, Alingsås.

10.05–10.20 Presstid med bostadsministern i bygghallen,
Alströmergymnasiet, Bollvägen 11, Alingsås.

10.30–11.30 Bostadsministern håller tal och inviger Passivhuscentrum, Stora
Torget 3A, Alingsås.

För media som endast väljer att delta vid denna programpunkt, sker
ackreditering på Passivhuscentrum, Stora Torget 3A, Alingsås kl. 10.00–
10.20.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Remittering av promemorian
Billigare utbyggnad av
bredbandsnät
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen remitterar nu ett förslag gällande hur
kostnaderna för utbyggnad av bredband ska kunna
sänkas. En ny lag föreslås, Lagen om åtgärder för
billigare utbyggnad av bredbandsnät.
– Vårt mål i regeringen är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha
tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan
för att underlätta för bredbandsbyggare. Därför remitterar vi nu en
promemoria om ett nytt lagförslag som gör det billigare att bygga ut
bredbandet så att det blir mer bredband för pengarna, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Den största kostnaden när det gäller bredbandsutbyggnad är fortfarande
grävkostnader. Lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska dessa
kostnader, genom att skapa möjligheter för samordning. Bredbandsbyggare
får möjlighet att använda kanaler i förestående grävprojekt och även
använda andra nätinnehavares, till exempel elbolags, fysiska infrastruktur.

– För att Sverige ska fortsätta vara en ledande it-nation är det viktigt att så
många som möjligt har tillgång till bredband med hög hastighet. Det
underlättar vardagen för människor och skapar möjligheter för jobb och
företag. Tillsammans med de 3,25 miljarder kronor som vi avser att avsätta
inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygden blir
detta viktiga steg mot 90 procent-målet, säger Mehmet Kaplan.

Promemorian med förslagen i sin helhet går att ladda ned på regeringen.se.
Remisstiden sträcker sig till den 5 juni 2015. Den nya lagen ska träda i kraft

https://www.regeringen.se/


den 1 juli 2016.



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

https://www.regeringen.se/


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 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 Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till
Digitaliseringskommissionen med
fokus på jämställdhet
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

För att Sverige även fortsättningsvis ska vara en
ledande it-nation har regeringen i dag beslutat om ett
tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen.
Tilläggsdirektivet syftar bland annat till att undersöka
vilken roll digitaliseringen har för jämställdheten,
arbetsmarknaden, och på miljö- och klimatområdet.
– Digitaliseringen har förändrat hur vi lever i dag och kommer fortsätta att
förändra vårt samhälle. Därför är det viktigt att beakta jämställdheten även
på detta område. Alla ska ha möjlighet att dra nytta av digitaliseringen, men
också kunna bidra till den fortsatta utvecklingen, säger it-minister Mehmet
Kaplan.

It-utvecklingen påverkar bland annat jämställdheten i samhället och på
arbetsmarknaden. Digitaliseringskommissionen ska därför genomföra en
omvärldsanalys och utifrån denna identifiera strategiska områden som bör
beaktas i utvecklingen av den framtida politiken.

– Jag är mycket glad över det fortsatta förtroendet att bidra till välfärd och
utveckling med digitaliseringens hjälp. Direktiven visar på behovet av att
tydliggöra digitaliseringens viktiga roll för hela samhället, säger Jan
Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen.

Digitaliseringskommissionen ska senast den 31 mars lämna ett delbetänkande
och senast den 31 december 2015 sitt slutbetänkande.

https://www.regeringen.se/


För detta ändamål har Regeringskansliet beslutat att tilldela
Digitaliseringskommissionen 2 400 000 kr.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige näst bäst i EU på
digitalisering
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Europeiska kommissionen har tagit fram ett nytt index,
DESI (Digital Economy and Society Index), för att
bedöma EU-ländernas utveckling mot en digital
ekonomi och ett digitalt samhälle. Sverige hamnar på
andra plats i denna rankning strax efter Danmark som
ligger etta.
– Det är väldigt glädjande att Sverige placerar sig högt när det gäller ledande
it-nationer. Som regering jobbar vi hårt för att Sverige ska bli ännu bättre på
att ta vara på de möjligheter som finns inom digitalisering, oavsett om det
gäller i skolan, för miljön eller för näringslivet, säger it-minister Mehmet
Kaplan.

99 procent av hushållen i Sverige har tillgång till fast bredband. Nätverk för
höghastighetsbredband är tillgängliga för 71 procent av alla hushåll och 99
procent av alla hushåll täcks av 4G/LTE-teknik.

Resultaten är särskilt anmärkningsvärda med tanke på hur glesbefolkat
Sverige är jämfört med andra europeiska länder. Sverige har i DESI 2015 ett
sammanlagt resultat på 0,66 av 1, jämfört med genomsnittet för EU som
ligger på 0,47 av 1. Detta visar på framsteg, men också att den digitala
utvecklingen inom EU fortfarande är ojämn.

För mer information, se https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-
economy-and-society-index-desi

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bostadsministern besöker det
klimatsmarta bostadprojektet
Skagershus
Publicerad 23 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag kl. 11.00 besöker bostadsminister Mehmet Kaplan
det klimatsmarta Skagershuset i Årsta, som utsågs till
årets Stockholmsbyggnad 2014.
Skagershusets stomme och fasad är byggt helt i trä. Tanken bakom projektet
är att förena spännande arkitektur med goda miljöval.

– Det här är framtidens bostadsbyggande. Det har en god resurseffektivitet,
hög miljömedvetenhet och är byggt i trä, vilket är ett förnybart och
klimatsmart byggmaterial, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Media är välkomna.

https://www.regeringen.se/


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 Näringsdepartementet

Nytt uppdrag att följa upp lagen
om uthyrning av egen bostad
Publicerad 19 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Boverket i uppdrag
att följa upp lagen (2012:978) om uthyrning av egen
bostad. Uppdraget ska genomföras i samråd med
relevanta aktörer.
– Den regeländring som den förra regeringen genomförde hade som syfte att
öka rörligheten på bostadsmarknaden, vilket är väldigt viktigt. Nu har det
gått två år sedan lagen trädde i kraft och det är angeläget med en uppföljning
för att säkerställa att det befintliga beståndet nyttjas på bästa sätt och att
andrahandsmarknaden fungerar ändamålsenligt, säger bostadsminister
Mehmet Kaplan.

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att göra en uppföljning av lagen om
uthyrning av egen bostad.

– Det är viktigt att vi får en helhetsbild av vilka konsekvenser som
regeländringen har lett till, både vad gäller hyressättning och utbud, säger
bostadsminister Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
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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 Näringsdepartementet

Regeringsuppdrag till ESV att
främja e-handel
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag gett Ekonomistyrningsverket
(ESV) i uppdrag att fortsätta främja arbetet med e-
handel i staten, bland annat e-faktura och e-
beställningar. Det nya uppdraget innebär också att ESV
ska följa upp arbetet med e-handel, inklusive
användningsgrad och ekonomisk nytta.
– E-faktura och möjligheterna till elektroniska inköpsprocesser är viktigt för
att myndigheterna och staten som helhet ska kunna bedrivas effektivt. ESV
har en viktig roll i att främja och stötta detta arbete så att vi har en effektiv
förvaltning och bidrar till digitaliseringen av Sverige, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Ekonomistyrningsverket har under lång tid fått i uppdrag att analysera,
främja och stötta arbetet med införande av e-handel i staten för en
effektivare förvaltning. Det nya uppdraget ingår i regeringens satsning på e-
förvaltning, där regeringen aviserat 80 miljoner kronor årligen under 2015-
2018.

Regeringen bedömer att införandet av e-faktura och e-beställningar är ett
viktigt arbete för att effektivisera den statliga administrationen samt att
underlätta för myndigheternas varu- och tjänsteleverantörer.

https://www.regeringen.se/
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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 Näringsdepartementet

Roamingavgifter på agendan i
Bryssel
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet
Kaplan träffade sina EU-kollegor inom telekom den 21
januari för att diskutera en kompromiss vad gäller
roamingavgifter och regler för styrning av trafik på
internet.
EU:s digitaliseringskommissionär Günther Oettinger och EU-ordförande i
telekomområdet Andrej Matiss bjöd in till mötet.

– Jag upplever att vi har fått gehör för våra ståndpunkter om kraftigt sänkta
roamingpriser både på slutkunds- och grossistnivå, för samtal, sms och
datatrafik. Det grundläggande problemet är grossistpriserna som svenska
operatörer måste betala till exempelvis utländska operatörer, när svenska
kunder åker utomlands och använder sina mobiltelefoner där. Därför är jag
väldigt glad över att vi hade den här diskussionen som innebär att vi
sannolikt är på rätt väg, säger Mehmet Kaplan.

Ministrarna diskuterade också frågan om nätneutralitet och regler för
styrningen av trafik på internet. Målet är att bevara ett levande och öppet
internet. Det som diskuteras är olika förslag på utformning. Sverige stödjer
att förordningen innehåller regler om nätneutralitet. 

– Det är viktigt att EU tar tydlig ställning för nätneutraliteten. Men vi ska
inte skapa för detaljerade tekniska regler, eftersom de kan bli föråldrade
snabbt, säger it-minister Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
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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 Näringsdepartementet

Regeringen följer upp
myndigheternas it-kostnader
Publicerad 15 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen annonserade i budgetpropositionen för
2015 en fyraårig satsning på e-förvaltning under 2015-
2018. ESV har idag fått uppdrag inom ramen för
regeringens satsning på e-förvaltning.

Jämförelser av it-kostnader och kartläggning av it-projekt
med hög risk

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fördjupa arbetet
med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader.

– It är grundläggande för många myndigheters verksamhet och it utgör en
betydande kostnad för staten som helhet. För att säkerställa att statens
pengar används effektivt är det viktigt att regeringen har en god bild av de
statliga myndigheternas it-användning, säger it-minister Mehmet Kaplan i en
kommentar.

ESV ska, bland annat med utgångspunkt från ovanstående, utarbeta förslag
till regeringen på hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas
it-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens digitalisering kan
följas upp. Detta kan bland annat omfatta hur statliga myndigheter ska mäta
och rapportera effektiviteten i användningen av it, it-kostnader, strategiska
it-projekt och projekt med hög risk.

– Det är angeläget att följa upp effekter av investeringar i it och att få en
samlad bild av strategiska it-projekt med högre risk. Det gäller både för
enskilda myndigheter och för staten som helhet, fortsätter Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Bakgrund

Enligt riksdagens beslut i december 2014 avsätts 80 miljoner kronor årligen
2015-2018 för insatser för bättre service till medborgare och företag till en
lägre kostnad. Detta ska bland annat nås genom tydligare styrning vid
införande av förvaltningsgemensamma lösningar, långsiktigt
förvaltningsansvar för gemensamma digitala lösningar, förstärkt uppföljning
av myndigheternas it-användning och förstärkt förmåga att styra, leda och
samordna en digitalt samverkande statsförvaltning.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljardsatsning på stadsmiljöavtal
med fokus på hållbara transporter
Publicerad 08 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens bostadsbrist begränsar människors livsval och
hindrar Sveriges utveckling. Det är därför avgörande att
öka bostadsbyggandet. Regeringens mål är att minst
250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Genom
bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och
bostadsbyggande kan vi bygga mer till fler. Därför
satsar regeringen på stadsmiljöavtal, som
medfinansierar lokala och regionala
kollektivtrafikprojekt. God kollektivtrafik öppnar upp för
nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Lägen som i
dag inte anses vara lönsamma för byggbranschen att
bygga på, kan bli attraktiva tack vare utbyggd
kollektivtrafik. Det visar inte minst alla de bostadsplaner
som kommer kunna realiseras i Stockholmsregionen
tack vare beslut om utbyggd tunnelbana.
– Dagens regeringsbeslut är ett avgörande steg framåt för att skapa attraktiva
områden för ökat bostadsbyggande och för förbättrad miljö och effektivare
kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. Det innebär att kommuner och
regioner kan satsa på nya, innovativa lösningar för kollektivtrafik och
hållbara transporter som annars inte skulle bli av, säger bostadsminister
Mehmet Kaplan.

– Regeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemet måste
vara en integrerad del av hela samhällsplaneringen, inte minst

https://www.regeringen.se/


bostadsbyggandet. I dag ger vi därför Trafikverket i uppdrag att i samråd
med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på
hållbara transporter i städer. Det här är en bred satsning på två miljarder
kronor fram till 2018, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Aktörer kommer att kunna söka statlig medfinansiering med upp till 50
procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det handlar
om projekt som ökar andelen kollektivtrafik, men som även ger bättre
förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter. Ny teknik kan också testas
för att kunna ingå i framtidens transportlösningar.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan invigningstalar på
designvecka i Hongkong
Publicerad 01 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
reser till Hongkong och Business of Design Week
(BODW) den 2-5 december. Syftet är att främja svenska
kreativa näringar. I år är Sverige partnerland i
Hongkong BODW.
Under besöket träffar Mehmet Kaplan även Hongkongs miljöminister KS
Wong för bilaterala möten. Bostads- och stadsutvecklingsministern talar
också på temat Sveriges hållbara stadsutveckling på Asia-Pacific Innovation
Summit.

En svensk affärsdelegation bestående av elva företag under ledning av
Business Sweden följer med på resan.

Varje år arrangerar Hong Kong Design Center en veckolång utställning och
mötesplats kring design och företagande med namnet Business of Design
Week (BODW).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige partnerland vid Asiens
ledande designevenemang
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Den 1-6 december är Sverige för andra gången
partnerland i Hong Kong Business of Design Week
(BODW). Generalkonsulatet i Hongkong håller i
satsningen och en delegation med bland andra
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
medverkar. En av målsättningarna är att stärka bilden
av Sverige som ett land med gediget designkunnande
och stark innovationskraft.
BODW är Asiens ledande designevenemang och Sverige är nu för andra
gången partnerland. Under temat ”Sweden – Living Design” har Sverige ett
unikt tillfälle att visa ett brett spektrum av svensk designkunskap.

Svenska företag inom kreativa näringar får under BODW möjlighet till
exponering för en asiatisk och internationell publik och en stark plattform för
affärsmöjligheter och utbyten i Hongkong och övriga Kina.

Under veckan kommer bland annat 27 svenska talare inom design, arkitektur
och branding att framträda på BODW Speakers Forum. En svensk
designutställning inkluderande Svensk Forms ”Design S” visas på HK
Convention and Exhibition Centre. Omkring 20 svenska företags
designprodukter kommer att säljas i fem ”pop-up stores” i det nya
designcentret PMQ.

Företag och organisationer som Volvo Cars, Electrolux, IKEA, Scania,
Veryday, H&M, Sweco, Teknikföretagen, Region Skåne/Malmö stad (med
företag från regionen) deltar. Sammanlagt förväntas över 50 svenska företag

https://www.regeringen.se/


delta eller finnas representerade under BODW.

Business of Design Week med kringaktiviteter lockar varje år runt 100 000
besökare.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan diskuterar
gemensam telekommarknad i EU
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Roamingavgifter och nätneutralitet står på agendan när
EU:s telekomministrar möts i Bryssel den 27 november.
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
representerar Sverige vid rådsmötet.
EU:s telekomministrar möts i Bryssel på torsdag för att besluta om hur man
går vidare med förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk
kommunikation. Förslaget handlar bland annat om sänkta roamingavgifter
och så kallad nätneutralitet, det vill säga att nättjänster ska behandlas
likvärdigt av internetoperatörerna.

– Roamingavgifterna inom EU är alldeles för höga idag. Det grundläggande
problemet är grossistpriserna som svenska operatörer måste betala till
exempelvis spanska operatörer, när svenska kunder åker till Spanien och
använder sina mobiltelefoner där. Sverige verkar därför för kraftigt sänkta
roamingpriser både på slutkunds- och grossistnivå, för samtal, sms och
datatrafik, säger Mehmet Kaplan.

Ministrarna ska också godkänna en lägesrapport om arbetet med
webbtillgänglighetsdirektivet som ska göra offentliga webbplatser mer
tillgängliga för funktionshindrade.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan på främjanderesa
till Turkiet
Publicerad 17 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
reser till Ankara och Istanbul den 17-20 november. Ett
flertal besök på såväl bostad- stadsutveckling, - som it-
sidan står på programmet.
I dag reser bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan till Turkiet
för bilaterala möten. Mehmet Kaplan kommer bland annat att träffa Turkiets
transport- och it-minister, Lütfi Elvan, samt urbaniserings- och miljöminister
Idris Güllüce. Även Ericssons 100-årsjubileum i Turkiet på
Generalkonsulatet i Istanbul står på agendan.

För intervjuförfrågningar och mer information om resan kontakta Hannes
Mård.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen positiv till fortsatt
flerpartsstyre av internet
Publicerad 07 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

– Internet kommer även i framtiden kunna utvecklas i
samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och
stater, säger Mehmet Kaplan, bostads- och
stadsutvecklingsminister med ansvar för it-politiken.
FN-organisationen Internationella Teleunionen (ITU) avslutade idag sin
Fullmaktskonferens i Busan, Sydkorea. Världens länder har enats om att inte
utöka unionens inflytande över det globala internet. Internet kan därför
fortsätta utvecklas i flerpartssamverkan. I en kommentar säger Mehmet
Kaplan:

– Civilsamhället och näringslivet har varit väldigt viktiga för att göra internet
till vad det är idag, och risken fanns att de skulle utestängas från framtida
beslut. Det är en lättnad att så inte blir fallet och att internet även
fortsättningsvis kommer utvecklas i samverkan mellan stater, civilsamhället
och näringslivet.

Internet styrs idag i en modell av flerpartssamverkan mellan civilsamhället,
näringsliv och stater. Modellen utmanas av länder som hellre ser en
mellanstatlig lösning inom FN, ofta åtföljt av tekniska krav som skulle
begränsa ett fritt och öppet internet.

– Det finns ingen tvekan om att alla länder har ett betydande intresse av hur
det globala internet sköts. Det sker också idag genom att länder deltar som
medlemmar i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN:s) rådgivande kommitté Government Advisory Committee (GAC),
avslutar Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Bakgrund

ICANN är en ideell organisation ansvarig för samordning och underhåll av,
samt metodik för, databaser av unika identifierare relaterade till
namnutrymmen i internet, och för säker och stabil drift av internet. Länder
deltar i arbetet genom medlemskap i den rådgivande kommittén GAC.

ITU utvecklar standarder och regler för det internationella telesystemet och
är en av världens äldsta mellanstatliga organisationer (grundades 1865). ITU
leds genom att medlemsländerna träffas vart fjärde år för att uppdatera
unionens grunddokument och formulera arbetet för kommande
fyraårsperiod.

ITU:s Fullmaktskonferens 2014, i fem punkter:

Inga förslag har godtagits som förändrar situationen där Sverige och
många andra länder inte är bundna av de ITR (International
Telecommunications Regulations) som togs fram under WCIT (World
Conference on International Telecommunications) i Dubai 2012. Det
kommer inte heller att bli någon ny WCIT-konferens under de
kommande åren, utan nästa WCIT-konferens med översyn av gällande
ITR:er kommer hållas tidigast omkring år 2020. Ett beslut om detta
kommer i så fall tas under fullmaktskonferensen 2018.
ITU har tagit steg mot en mer öppen organisation. Rådsarbetsgruppen för
internetfrågor kompletteras med ett möte där alla intressegrupper är
välkomna att delta. Dokument kommer göras tillgängliga utan
lösenordsskydd för större möten och konferenser, men inte för
arbetsgrupper.
ITU har antagit mål för global delaktighet i informationssamhället genom
en ny resolution som inriktar sig på utvecklingsfrågor, Connect 2020.
Denna kommer utgöra inspel till arbetet att uppdatera FN:s millenniemål
samt översynen av WSIS (World Summit on the Information Society)
under 2015.
ITU:s medlemsländer har enats om att inte flytta fram ITU:s positioner i
frågor om internets styrning. Förslag om att ge organisationen en roll att
fördela IP-adresser och hantera domännamn samt att arbeta med
internetväxlar eller ändra på regler för trafikstyrning har inte fått stöd.
ITU:s medlemsländer har enats om att inte ge ITU en större roll i frågor
om kommunikationsnätens säkerhet. ITU har fortfarande en roll när det
gäller att ta fram standarder för säker kommunikation, liksom att hjälpa
länder att uppnå bättre förmåga att värna sin egen it-säkerhet. ITU ska



dock inte arbeta med säkerhetspolitiska frågor eller operativa uppgifter.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny ordförande för
Bredbandsforum
Publicerad 24 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Bredbandsforum kommer att fortsätta sitt arbete under
ledning av bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan.
– Vi har haft ett första styrgruppsmöte och jag ser fram emot ett fortsatt
samarbete kring dessa viktiga frågor, säger Mehmet Kaplan.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på jobb och
tillväxt
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Inom företag, infrastruktur, bostad och it-området satsar
regeringen i sin budget för 2015 bland annat på
järnväg, innovation, kollektivtrafik, små- och medelstora
företag och e-samhället. Satsningarna är en del i
regeringens strategi att Sverige ska uppnå EU:s lägsta
arbetslöshet år 2020.
– Målet för näringspolitiken ska vara att stärka den svenska
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande
företag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Aktiv näringspolitik

Skydd mot höga sjuklönekostnader

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen småföretagens skydd mot
höga sjuklönekostnader. Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner
kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det
befintliga högkostnadsskyddet.

– Sjuklöneansvaret kan vara betungande för små företag. Därför underlättar
vi nu för de mindre företagen genom att vi inför ett skydd som faller ut
automatiskt, säger Mikael Damberg.

Förstärkta insatser för företagsutveckling och innovation
genom Almi

https://www.regeringen.se/


Regeringen ökar anslaget i budgeten till Almi Företagspartner med 130
miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet
att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till
företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential.

Framtidsinvesteringar i infrastruktur och bostäder

Förstärkt järnvägsunderhåll

– Behovet av ett förstärkt underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför
satsar regeringen ytterligare 1,24 miljarder kronor åren 2015-2018. Det är en
satsning som gynnar både arbetspendling och industrins godstransporter,
säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Satsning på kollektivtrafik i tätort

I budgeten investerar regeringen 500 miljoner kronor årligen till insatser för
hållbara transporter i städer år 2015-2018.

- Kollektivtrafiksatsningarna bidrar till att skapa både en socialt-
ekonomiskt- och ekologiskt hållbar utveckling i våra storstäder, säger Anna
Johansson.

Energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder

200 miljoner kronor satsas år 2015 och 500 miljoner kronor per år från 2016.

– Miljonprogrammets flerbostadshus behöver moderniseras på ett socialt och
miljömässigt hållbart sätt. Regeringen gör nu en stor satsning på ett stöd för
renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena som bland annat
bidrar till energieffektivisering. Hyresgästerna ska ha inflytande i
renoveringsprocessen. Upprustningar skapar också arbetstillfällen, säger
bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Satsning på e-förvaltning

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen styrningen och
samordningen av it-användningen i statsförvaltningen. 45 miljoner kronor
satsas årligen under perioden 2015-2018 på innovativa och samverkande
digitala lösningar.



– Sverige är redan digitalt framstående, men det krävs fortsatta insatser för
att behålla Sveriges ledande position. Arbetet med att modernisera och
effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre service åt medborgarna
till en lägre kostnad är viktigt, säger Mehmet Kaplan.

Näringsdepartementets anslag för år 2015 omfattar totalt cirka 60,7 miljarder
kronor.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Conny Wahlström ny
statssekreterare i
Näringsdepartementet
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Conny Wahlström till
statssekreterare hos bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.
För mer information kontakta Hannes Mård.

https://www.regeringen.se/


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 Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan och Gustav
Fridolin presenterar budgeten i
Uppsala
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 23 oktober kl. 15.00 presenterar
utbildningsminister Gustav Fridolin och bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
budgetpropositionen på Vaksalaskolan, Vaksala Torg i
Uppsala.
Media är välkomna att närvara. Anmälan görs i förväg till presskontakten.

Välkomna!

Tid: kl. 15.00
Plats: Vaksalaskolan, Vaksala Torg i Uppsala

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 1 miljard på
förbättrad arbetsmiljö och
energieffektivisering i skolan
Publicerad 20 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för
2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för
medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i
klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.
– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och
lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och
sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare
ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav
Fridolin.

– Skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan och självklart ha
energieffektiva lokaler. Regeringen satsar nu på att modernisera
skollokalerna så att de främjar trygghet och lärande. Lokalerna ska vara
bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och
personal med funktionsnedsättning, säger bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Regeringen har för avsikt att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och
Energimyndigheten, i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering
av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna
läromiljöer.

Satsningen riktar sig i första hand mot grundskolan och motsvarande
skolformer och inbegriper även lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom
lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans lokaler kan till del komma
att omfattas.

https://www.regeringen.se/


I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor
avsätts för 2015 och beräknar 300 miljoner kronor per år för 2016–2018.
Totalt omfattar satsningen därmed 1 miljard kronor under 2015–2018.



Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Mehmet
Kaplan presenterar nyhet ur
kommande budgetproposition
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Måndag den 20 oktober besöker utbildningsminister
Gustav Fridolin och bostads- och
stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan
Skiftingeskolan i Eskilstuna. I samband med besöket
presenteras en nyhet ur kommande budgetproposition.
Pressen är välkommen att närvara och anmäl gärna i förväg till
presskontakten.

Välkommen!

Måndag 20 oktober kl 10.00
Skiftingeskolan, Karl Hovbergsgatan 43-45, Eskilstuna
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Ladies and gentlemen, dear participants!

I am very happy to be invited here today. The issues we are going to discuss
today are questions close to my heart – and responsibilities as a minister for
housing and urban development.

Cities and urban areas are becoming increasingly important for our
environment, for economic development and for the security, welfare and
quality of life for a growing share of the world's population. Holistic and
sustainable urban planning is needed to meet both present and future
challenges.

The challenge is twofold. We must continue to improve the sustainability of
existing cities. And we must also do our best to make sure that new cities
and neighbourhoods are sustainably built from the very outset. However, the
Swedish experience is that cities, if planned and managed correctly, also
hold possible solutions to many of these problems, for example through
efficient infrastructure, energy and transport solutions.

Sustainable urban development can not only help boost local economies and
quality of life, but also be an important part of the transformation into a
global, competitive and welfare-producing zero-carbon economy. Striving
towards sustainable urban development thus makes sense, not only from an
environmental perspective but also for economic reasons. Knowledge and
environmental technology can play important roles in shaping sustainable
urbanisation. In fact, sustainable urban development can be an important
part of achieving competitive and thriving societies.

Sweden has a long history of focusing on the environment. The Swedish
municipalities have played an important part in this development.
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Sustainable development is nowadays mainstreamed into a normal part of
their ordinary activities. Swedish industry has also been at the forefront in
developing energy-efficient technology solutions. Important applications
have, for example, included urban infrastructure solutions for water, energy
and waste. Close and long-term co-operation between different municipal
departments, housing organisations, planning and engineering consultancies
and the manufacturing industry has been a key factor in delivering many of
the solutions that are established today.

However, cities and municipalities shall not be given the whole responsibility
for development. Collaboration is needed between major actors like local,
regional and national authorities, energy suppliers, building industry and –
last but not at least – the local community. A good example of a project
where smart solutions are supported is the "Stockholm Royal Seaport" area
in Stockholm, covering a wide area of former harbour and industrial district.
For this area, the local planning administration has set up a certain
environmental program that sets up the means of collaboration for every part
of the process.

As sustainable urban development must tackle various different problems
simultaneously, an integrated approach is needed. Therefore, the Swedish
Government has involved several governmental agencies in a commission
aiming to strengthen collaboration, coordination, knowledge development,
dissemination and exchange of experience in issues related to urban
development. We call it the "Platform for Sustainable Urban Development" .

Public transport has a key role to play in any successful city development,
both relating to reduced carbon footprint and the possibilities for new
housing and construction. With good access to public transport, new
locations become more attractive to live in, which in turn attracts new
investments in housing construction. In order to promote sustainable urban
environments the government offers co-financing of local and regional
investment in urban public transport.

Many Swedish companies are world leaders within the field of Sustainable
Urban Development. I believe that there could be potential interest for other
countries as well.

Sweden will become one of the world's first fossil-free welfare countries.
Leading the way in this transition is not only morally right, it is economically
smart as well. Together with companies, municipalities and organisations, we
challenge other countries and actors to become fossil-free and to raise the



bar in the near future, for example by taking steps towards a circular and
bio-based economy.

For the first time, we can have a climate change agreement to which all the
countries of the world contribute. However, it will not reduce emission levels
sufficiently. For this reason, the pace of transition must increase. Paris marks
the start, not the finish line.

Thank you.
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Conference on Cyber Security and
Internet Governance" i Indien
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Excellences, Honourable Minister Prasad, Director Joshi, Vice President
Saran, Distinguished guests, Ladies and Gentlemen,

It is an honour and a great pleasure to be here with you today. As you know,
Sweden is the National Partner for this year’s CyFy-conference. A natural
choice for us — especially with the Digital India initiative here dominating
the news in the past few months. This is truly a bold initiative, and both my
government and our Swedish companies stand ready to help India realise its
goals. So I’m here, in part, to explore ways of doing this.

But I am also very much here to listen and learn at CyFy. ORF has worked
hard to develop the conference into an established forum in the ongoing
global debate on cyber issues. So my congratulations. You have done exactly
that.

I’m also happy to mention that we are linking what we are doing here at
CyFy to the Stockholm Internet Forum next week. Quite a number of people
here will be joining us in a few days’ time to carry on these discussions up
North, in the slightly cooler climes of a Swedish autumn.

Prime Minister Modi has made it very clear to the world: there is a great
affinity between India and digitisation. Both hold great potential. Both hold
great promise.

And I could not agree more. Both are rich in opportunities – and
opportunities which are everywhere. When I myself think about digitisation,
and what it really can accomplish, I believe we are just at the beginning.
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The Internet is a great promise of our time. The promise of this new century,
and the promise of the future.

And it is not just a promise.

Digitisation is already clearly delivering real value, right now. Even with less
than 1% of India’s working population in ICT, it already provides 10 % of
India’s overall growth in GDP. Our 4 % in ICT in Sweden provide us with
nearly half our nation’s growth.

India and Sweden, of course, may seem very, very, different countries at a
glance, or to those not in the know. In fact there is a great deal we actually
have in common.

But one thing really stands out. Our shared, international reputations for
prowess and expertise in ICT.

India has highly innovative businesses – and a massive ICT industry. We
have a number of global success stories out of all proportion to our small
population.

In the latest global ranking rankings of ICT unicorns - companies valued at
more than one billion US dollars -, India comes in 3rd, only behind the US
and China, with seven companies: Flipkart, InMobi, Musigma, Olacabs,
Quikr, Snapdeal, and Zomato.

Yet Sweden comes in 5th – just behind the UK – with the big five of Skype,
game developer King, the payment service Klarna, Mojang – the company
behind Minecraft, and the music service Spotify. And another, TrueCaller –is
waiting in the wings. A company familiar to many here as India is, after all,
their largest market.

How come?

How can so-called little Sweden box so far above its weight? Is it all those
long winter nights, far up in the deep, dark North turning us all into hacker-
entrepreneurs?

Maybe – maybe – there’s a grain of truth in that. But the real truth has far
more to do with other, far more important, factors. And a true Swedish story.
A history of co-development between the private sector and the state. Of
Ericsson, and the national telecom operator. Of liberalising the telecoms
market early on. And of a national reform that put a personal computer in



people’s homes across the land.

So I, if I may, I would like to share a little on those chapters – of those key
factors – here with you here down in the warmer south. Back in 1885,
Sweden was one of the poorest countries in Europe. Yet Stockholm, had the
most telephones of any city the world. The result of fierce competition that
bred a very successful local producer.

To grow the telephone network throughout the country, the government took
a lead, buying up private local networks and making it a national affair.

That local producer - Ericsson - continued to thrive as an important supplier
of technology, and expanded early on into overseas markets. – they were
already here in India back in 1903.

At home in the 1970’s, the national operator and Ericsson took turns to push
and pull to advance new technologies and innovative solutions for both fixed
and mobile telephony.

In the ‘80s and ‘90s, mobile telecoms became increasingly significant for
Ericsson - and the Swedish ICT sector. Ericsson became one of the biggest
producers of handheld mobile phones in the world – and a global leader in
telecom systems

Today, about 40 percent of the world’s data traffic runs through Ericsson
systems. Today they employ more people in India than they do in Sweden.

Liberalising telecoms early on is also an important part of this story. The
state operator was privatised in the 1990’s. Other players entered the scene
and helped drive both competition and innovation in new services.
Harmonising radio spectrum and making more frequencies available for
mobile communications has also been key to increase connectivity and
capacity across the whole country.

There is one last factor I would like to mention that has helped Sweden
become a stellar nation in ICT.

In 1998 it became possible for ordinary people to claim the purchase of a
personal computer against tax – effectively a government subsidy.

The tax deduction pushed down the costs of large tenders. The scheme was
supported by business and unions alike. Paying in instalment plans offered
by employers meant ordinary people were able to acquire state-of-the-art



computer equipment as a very good deal.

In just four years about one million Swedes got their very first computer this
way. That’s about ten percent of the population. Today, it is widely
recognised that the Home-PC initiative has been a major driver in a great lift
in digital literacy - and one more factor to explain Sweden’s ICT
transformation.

The cost for this reform has been calculated at about 30 billion Rupees. In
the drive to digitize we took a bold initiative, made the investment - and are
still reaping the rewards and the returns– let alone the benefits for the whole
country.

This story comes with a wider context of course. I mentioned Ericsson’s
early expansion overseas. This is typical. Sweden has always relied on trade
and it was exports that helped take us from that poor country and meant we
could build the Sweden of today. We have learned important lessons –
namely that to compete and thrive needs openness, and not obstruction, in
trade.

A lesson confirmed by studies that show the great importance of open digital
exchanges. Not just for digital trade, but for all trade, in all areas.

An open and interoperable internet oils, facilitates and drives the great
engines of all trade.

This simply strengthens our conviction that a global internet needs principles,
such as those expressed in the 2011 OECD Communiqué on Principles for
Internet Policy-Making, and in last year’s NETmundial Multistakeholder
Statement.

Allowing unhindered international data flows is of key strategic importance.
This is just one of the reasons why we remain sceptical about localized data
requirements. Fully respecting the integrity of users’ -by private companies
as well as by governments - is of utter importance. We should never
compromise on privacy issues.

The internet offers unprecedented potential for change in virtually all aspects
of business, society, and people’s lives. It is changing, and can change, and
will change so much

But it cannot, must not, and does not change the basis of our hard won
values and principles. Human rights, international law and the rule of law



apply online just as they do in the physical world. This is fundamental for our
digital future. Because digitalization will define the future. So the growing
consensuses on these issues in ongoing negotiations in the UN are promising.

This means the continued development of the internet is the most important
issue we must deal with now. It will not be without its challenges. But we
must get it right for the rest to follow: continued creativity, open innovation,
real communications and global trade.

The IANA-transition and the UN General Assembly High Level meeting on
the WSIS+10 are two landmark processes that will determine the direction
for many years to come. They will define how we get together at a global
level to continue and develop this shared resource and infrastructure of ours.

And, Minister Prasad, like many others I was most impressed by your own
message this June - that India is committed to a management of the internet
based on plurality and a multi-stakeholder system.

This is a courageous stance. I welcome it, not just because Sweden believes
in a pluralistic “bottom up” governance model. We do, and we think it’s the
only way to continue developing the internet. But we also welcome it
because you underlined a key principle that has to govern us in going
forward. That that the system of governance for a truly global internet must
be fully inclusive and fully responsive to global concerns.

The voice of India, and the voices in India – and those of Asia and the
developing world– are absolutely critical to the debate. And Sweden will
work with you to make sure that they are heard.

So where do we go from here? The international community of stakeholders
needs to address the key questions that the development of the internet
raises.

Like: 
- How do we implement an IANA-transition and strengthened ICANN-
accountability? 
- How do we best reinforce the relationship between freedom and security? -
How do we adjust to the changes to our economies and labour markets? 
- How do we build trust and confidence, shape norms that guide our
behaviour on internet, and help to maintain peace and security?

We also need to raise our concerns in the on-going global processes.



The IANA-transition should close next year, with a shared sense of clear
stewardship, that its operation is transparent and verifiable, and deserves our
global trust.

With the WSIS+10 meeting in New York in December, I hope the result will
be like a kind of Global Digital Agenda. One that will frame how we should
go on building a global information society, and contribute to reaching the
Sustainable Development Goals.

We must never forget that the Internet and digitisation are amazing
enablers.  Enablers, for the first time in history, of all the world’s diversity,
plurality, and promise.

We must ensure we work together in making it available for everyone. India
is the world’s largest democracy. Sweden one of the oldest. Democracies
such as ours, Minister Prasad, are called to take a full part in building the
global internet, with institutions and legal framework to guarantee that there
will be rule of law, openness and justice online. Not just the latest thing and
cute pictures of puppies.

Ingvar Kamprad, the founder of IKEA, said what was wonderful about the
future was that there was so much to be done.

And we have much more to do. In Sweden. In India. In every country,
worldwide.

Like more with ICT and smart applications to foster sustainability and
reduce climate impact through using more resources like energy and
transport, and the dematerialization of goods much more effectively.

And, ladies and gentlemen - more with the low rates of women’s
participation in the ICT sectors that remain in too many countries – including
in my own. 

As the late 20th Century taught us, - gender equality is not just about
equality and rights. It’s a question of economics. It is a question of being
smart. No nation in the 21st century is going to lead the world in anything if
they use only half their human potential for ideas, innovation and growth.

I am impressed by the program here in Delhi, KITES, that helps people
qualify in computer literacy. Over 80 percent then goes on to find work. But
I was particularly impressed – and heartened - to learn that more than half of



those at KITES are girls and women.

Like I was by the fact that CyFy this year includes a panel on online gender-
based violence. This shows how forward thinking this conference is. We
cannot treat this issue as something separate from the rest of the
conversation on cyber security. How can the internet help tap all people’s
potential if it brings so many harassment, bullying and fear? This goes to the
very heart of what digital empowerment means.

This is why my colleague at our Prime Minister’s Office, the State Secretary
Maja Fjaestad calls herself a cyber-feminist, and why she will be joining the
panel.

I started out by saying that the internet is the great promise of our time. This
might be somewhat of a cliché, but it is still true. We are all impressed by the
smartphones and the apps and the value it all creates in our daily lives.
Another cliché is that digitisation is bringing us closer together, regardless of
physical distance.

However, this is also true. Sweden and India are remote countries in terms of
geography, but on the internet we are just around the corner from each
other.

Knowing India’s rapid development as an ICT nation, I am certain Indian
competence and creativity will contribute heavily to future development –
economic as well as cultural.

And I am sure that Sweden, just around the corner, will benefit from India’s
development – and vice versa.

Thank you



Tal från Näringsdepartementet

Tal av Mehmet Kaplan under
Stora Tillväxtdagen där temat
under dagen var "Digitalisering för
konkurrenskraft"
Publicerad 12 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Stockholm, 8 oktober 2015 Det talade ordet gäller.
Först av allt vill jag tacka för möjligheten att komma hit och tala. Temat för
årets konferens, Digitalisering för konkurrenskraft, är ett viktigt ämne för
regeringen och självklart också för mig som it-minister.

Sverige är ett av världens mest framstående länder på it-området. Vi ser det
tydligt i olika rankningar och internationella jämförelser. Till exempel i
World Economic Forums återkommande index har Sverige varit på första,
andra eller tredje plats de senaste åtta åren.

Den kommunala musikskolan lyfts ofta fram som en förklaring till att Sverige
producerar oproportionerligt många framgångsrika artister. Många unga
människor har fått chansen att utveckla sin talang och av dem har en del gått
hela vägen och blivit världsstjärnor.

Jag tror vi kan göra en liknande jämförelse på it-området. Breda politiska
reformer, som hem-PC-reformen och omfattande bredbandsinvesteringar,
har gjort att många tidigt fått tillgång till digitala verktyg och Sverige har fått
en bred digital kompetens. Och ur detta ser vi att vi en mängd digitala
superstjärnor och framgångsrika it-företag växt fram, vilket har varit bra för
Sveriges ekonomi och för vår samhällsutveckling.

En av de största framgångssagorna inom svensk it är Mojang, som gör spelet
Minecraft. 2014 såldes Mojang till Microsoft, som betalade 2,5 miljarder
dollar för företaget. Det är nästan dubbelt så mycket som de 1,3 miljarder
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dollar som kinesiska Geely betalade för Volvo ett par år tidigare. Antalet
anställda hos Mojang var 39 stycken i februari 2014. Antalet anställda hos
Volvo var 21 000.

Det finns fler exempel på framgångsrika start up-företag med få anställda i
Sverige och det har bidragit till en debatt om jobben på framtidens
arbetsmarknad. Det finns studier som hävdar att hälften av dagens jobb kan
försvinna de närmaste 20 åren till följd av automatisering, digitalisering och
robotisering.

Men i en ledande it-nation skapar digitaliseringen också nya tjänster, nya
företag, nya jobb. Frågan blir till slut: Kommer den teknologiska
utvecklingen effektivisera bort jobb snabbare än vi kan skapa nya jobb?

En grundförutsättning för en tillväxt som drivs av digitaliseringen är att det
finns tillgång till bredband med höga hastigheter, även utanför städerna.

I budgeten som nyligen presenterats höjer vi nästa år anslaget till de
bredbandskoordinatorer som precis håller på och rekryteras ute i landet.
Regeringen har i år också tagit beslut om ett nytt landsbygdsprogram, där det
ingår 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad fram till år 2020. Det är
en fördubbling jämfört med den tidigare programperioden. Men bredbandet
är trots allt bara en grundförutsättning. Och digitaliseringspolitik är långt
ifrån bara bredband. 

Ska Sverige fortsätta att ligga i framkant när det gäller digitalisering behövs
inte bara infrastrukturen, utan vi måste även möte de allt större krav på
digital kompetens som framtidens samhälle och framtidens arbetsmarknad
ställer.

Idag använder många unga digitala verktyg mer eller mindre dygnet runt. Jag
har själv två döttrar hemma – och det är många gånger svårt för oss föräldrar
att konkurrera om uppmärksamheten med mobiltelefoner och plattor.

Men digital kompetens handlar inte bara om att kunna konsumera digitalt.
Dagens unga måste ges möjlighet att ta steget från passiva it-användare till
att aktivt ta kontroll över olika digitala verktyg för skapande och lärande.
Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att ta fram en digital strategi.
I den ingår, för gymnasieskolan, att stort fokus ska läggas på samverkan med
arbetslivet. För grundskolan ska bland annat kurs- och läroplaner ses över
för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i
undervisningen. Det här är ett stora och oerhört viktigt steg för att alla elever



ska få en möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och – tillsammans
med ett bredband i fortsatt världsklass – är det fundamentet för att Sverige
ska fortsätta vara en världsledande it-nation.

Digitaliseringen har gått från att betraktas som en teknikfråga som är bra att
ha, till att vara vår tids kanske mest samhällsomvandlande kraft och
utvecklingen går snabbt.

Tillväxtanalys konstaterar i rapporten ”Digitaliseringens bidrag till tillväxt
och konkurrenskraft i Sverige” att den svenska arbetsproduktiviteten har
ökat med nästan 50 % sedan 1995 och att digitaliseringen ligger bakom en
mycket stor andel av den utvecklingen.

Vi ser också i offentlig sektor hur digitaliseringens möjligheter utnyttjas allt
mer för att förenkla kommunikationen med myndigheter, både för människor
som bor i Sverige och för företag. Att förenkla för företagen gör det möjligt
för småföretagaren att lägga mer tid på att utveckla verksamheten och på
sikt växa och kunna anställa fler. Att myndigheter har så korta
handläggningstider som möjligt är viktigt för ett konkurrenskraftigt
företagsklimat – och här är digitala lösningar nyckeln.

Också i vår vardag märker vi av digitaliseringens samhällsomvandlande
kraft. Många av de prylar vi använder i vardagen idag, smarta telefoner och
olika typer av censorer, är sådant som första gången man ser det känns
hämtat ur en science fiction-film.

Digitaliseringen innebär en oerhört stor förändring av vårt samhälle. Men
samtidigt pågår också en annan stor förändring. Klimatförändringarna.

”Ekonomierna växer, befolkningarna växer, men jorden växer inte.”

Vet ni vem som sagt det?

Det är faktiskt Hans Majestät Carl XVI Gustaf – i sitt tal vid riksmötets
öppnande 2013.

Och det är en oerhört viktig poäng som Kungen gjorde då. För hittills har
ekonomierna växt genom att vi använt upp mer och mer av jordens resurser.
Och därför står vi inför en utmaning, när vi vill att ekonomin ska fortsätta
växa, men att resursförbrukningen – framför allt av den som genererar
koldioxidutsläpp – ska minska.

Här har digitaliseringen en viktig roll att spela. Redan i dag börjar vi se



möjligheterna. Vi ser hur städer på olika sätt använder digitaliseringen för att
bli smartare i hur ytor och energi används. Vi börjar förstå hur smartare
kollektivtrafik och transportsystem kan utvecklas som samtidigt kan
uppfattas som attraktivare av användarna.

Autonoma fordon kan bidra till betydligt smidigare bilpooler där vi inte
själva behöver hämta och lämna bilarna, vilket också kan bidra till att vi inte
behöver använda mark i attraktiva områden för parkeringar. Det gläder
särskilt mig, eftersom jag som statsråd inte bara ansvarar för it-frågorna, utan
även för bostad och stadsutveckling – och där är tillgången på mark en viktig
aspekt.

Vi kan också börja föreställa oss möjligheter till effektiv resurshantering
genom dematerialisering av varor och att ersätta långa affärsresor med
effektiva och välfungerande distansmöten. Listan kan göras lång.

Den här typen av lösningar, den här tillväxten, har faktiskt möjlighet att öka
vårt välstånd samtidigt som den minskar vårt klimatavtryck. Digitaliseringen
är därför en central förutsättning för att vi ska kunna lämna över ett väl
fungerande samhälle till nästa generation.

Sverige har goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland med bättre
miljö och snabbt minskande klimatutsläpp och det måste vara vår
gemensamma strävan är att ta tillvara på dessa möjligheter.

Digitaliseringen utvecklas snabbt och politiken behöver fortsätta att
utvecklas för att svara upp mot framtidens utmaningar och möjligheter.

Ni känner säkert till Innovationsrådet, som leds av statsministern.  Rådet har
identifierat behovet av ett samverkansprogram på digitaliseringsområdet.
Regeringen kommer att ta oss an den uppgiften. Tillsammans med
Innovationsrådet och andra aktörer ska vi utveckla ett program som ger
Sverige förutsättningarna att fortsätta vara en ledande it-nation. För jobben,
konkurrenskraften, klimatet och ett hållbart samhälle som vi vill ha det.

Innovation och entreprenörskap är avgörande för att vi ska lyckas. Det är
inte politiken som kan eller bör ta fram alla smarta lösningar som behövs.

En aktiv näringspolitik är därför nödvändig. Digitalisering och globalisering
påverkar hela näringslivet. En aktiv näringspolitik behövs. Den ska främja
framväxten av nya företag som kan bidra till utveckling och jobb, men den
ska också göra så att befintliga företag klarar av att ställa om verksamheten



efter digitaliseringens logik. Vi behöver också en politik där vi satsar på
kompetens och matchning. Digitaliseringen utmanar och påverkar
arbetsmarknaden. Som jag var inne på tidigare är digital kompetens en kritisk
framtidsfråga. Därför är det viktigt att digital kompetens lärs ut på alla nivåer
i vårt utbildningssystem, men det är också viktigt att matchning och
arbetsmarknadspolitik klarar omställningen till en mer individualiserad och
specialiserad arbetsmarknad.

Vi har även en stor utmaning i att låta både kvinnor och män, flickor och
pojkar, aktivt och på jämlika villkor ta del av och påverka samhällets
digitalisering. I dag är andelen kvinnor inom it-relaterade utbildningar och
yrken alldeles för låg.

Jag har väldigt svårt att se att det finns en biologisk skillnad mellan könen
som gör att män dras till it-branschen. Snarare handlar det om hur vårt
samhälle ser ut. Allt från vilka intressen vi förväntas ha som barn och unga,
vilka vänner vi har, till organisationskulturer och informella nätverk inom
näringslivet.

Visst är det så att det finns många kvinnor som jobbar med it. Men jag har
pratat med många som vittnar om rollen som ensam tjej på en arbetsplats,
där positionen som enda kvinnliga anställd gör att de sticker ut och möter
andra förväntningar. Vårt mål måste vara en bransch i balans, där det är lika
lätt för en tjej som för en kille att komma ny till en arbetsplats och smälta in i
gruppen – eller att sticka ut för den som hellre vill det.

It-jobb är redan idag ofta högavlönade jobb. Det är rimligt att anta att
lönerna kommer stiga ytterligare framåt. En bransch i obalans kan därför
komma att bidra att förstärka löneskillnaderna mellan män och kvinnor i
stort.

Men en bransch i obalans är också ett problem för sig själv och sin egen
utveckling. I hälften av befolkningen finns också hälften av den framtida
potentialen, hälften av idéerna, hälften av innovationerna. Det har ingen
bransch råd att vara utan.

Här blir återigen skolans, och även högskolornas, uppgift väldigt viktig. Att
se till att it används på ett sätt som lockar såväl flickor som pojkar är en
grundförutsättning för en jämställd framtida bransch – liksom ett jämställt
framtida samhälle. Digitalisering har förändrat hur vi lever idag och det
kommer fortsätta att omdana vårt samhälle. Min övertygelse är att
digitaliseringen kommer att fortsätta bidra till tillväxt och välstånd i Sverige.



Det är en utveckling som vi inte passivt ska betrakta utan som vi ska utnyttja
för att bygga det samhälle vi vill ha. Det samhälle som vi med gott samvete
kan lämna över till våra barn.

Tack.



Tal från Näringsdepartementet

Ny politik för fler bostäder
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Göteborgsmarknaden 2015, Göteborg 5 mars 2015
Tack för möjligheten att få komma hit till
Göteborgsmarknaden och tala. Jag tänkte tala en stund
om mitt uppdrag som bostads- och
stadsutvecklingsminister och ta upp några av de frågor
som ligger mig särskilt varmt om hjärtat i detta arbete.
Göteborg är en attraktiv stad. Många människor vill flytta hit. Det är
fantastiskt att så många människor väljer att bosätta sig just här.

Göteborg är inne i en expansiv fas med stora infrastruktursatsningar som går
hand i hand med bostadsbyggande. Jag vet att ni tidigare på dagen har fått
lyssna på min partikollega Ulf Kamne. Han har pratat om hur framtiden ser
ut för Göteborg och vilka stadsutvecklingsprojekt som är på gång. Ni har
också fått höra planer från stora aktörer som satsar i regionen och några
exempel på vad som är på gång, bland annat i Frihamnen. Ni har fått höra
om detta direkt från experterna. Jag tänkte därför prata lite mer om hur den
nationella nivån kan ge förutsättningar för de lokala och regionala aktörerna.

För att Göteborg ska behålla sin attraktivitet krävs att det finns en väl
fungerande bostadsmarknad, bra infrastruktur och en hållbar
stadsutveckling. Bostadsbristen är ett stort problem när företag inte kan
rekrytera personal, när människor inte kan flytta dit jobben finns och när
studenter inte kan tacka ja till en studieplats när de inte har någonstans att
bo. En undersökning från SFS, Sveriges förenade studentkårer, visar att det
är inte bara storstäderna och de större universitetsstäderna som har
bostadsbrist för studenter. Inte heller mindre städer som Karlskrona, Växjö
och Gävle kan garantera en student en bostad inom ett halvår. En hel
generation unga måste sätta vuxenlivet på vänt när de letar bostad, packar,
packar upp, oroar sig för andrahandskontraktet eller bor hemma alldeles för
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länge.

Bostadsbyggandet ökar, men inte tillräckligt för att möta de behov som finns.
Det som särskilt saknas är hyresrätter, och bostäder som människor med
vanliga inkomster kan efterfråga. Unga och studenter efterfrågar särskilt små
lägenheter. Regeringen har som mål att bygga 250 000 bostäder fram till
2020. Fokus ska ligga på hållbara bostäder som kan efterfrågas av människor
med vanliga inkomster.

Regeringen tror inte att marknaden ensamt kan lösa bostadsbristen.
Samhället måste vara delaktigt i en större utsträckning än tidigare. Vi har sett
en utveckling där bostaden har gått från att vara ett ansvar för samhället till
att vara ett ansvar för individen. Jag tror att vi behöver ta tillbaka en del av
det ansvaret. Vi behöver bygga även för unga, studenter, nyanlända och
låginkomsttagare.

En aktiv bostadspolitik är att bygga framtiden utifrån ett socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv. Jag har även titeln stadsutvecklingsminister, som
är en helt ny ministerportfölj. Titeln stadsutvecklingsminister och det faktum
att jag har hand om frågor om urban utveckling innebär att jag får möjlighet
att koppla ihop bostadsfrågan med frågan om hur städer håller ihop, fysiskt
och socialt. Stadsutveckling är en viktig del av lösningen på flera centrala
samhällsutmaningar. Hur städer planeras och utvecklas, och hur trafik,
bostäder och näringsliv samordnas är helt avgörande för en god miljö, hållbar
tillväxt och bra livskvalitet för medborgarna.

Planering, byggande och bostadsfrågor är viktiga delar för en hållbar
stadsutveckling. Det är ni som är här idag som avgör framtiden – det är ni
som är viktigast för den hållbara stadsutvecklingen. Ni har ett stort och
viktigt ansvar att driva utvecklingen framåt och samverka – inte minst inom
innovation och nya, gröna lösningar.

Regeringen kommer att satsa på incitament för att öka bostadsbyggandet,
speciellt inom de kategorier av bostäder som har hög efterfrågan idag.
Incitament för ett ökat byggande är viktigt för hela samhällsutvecklingen –
inte bara för att människor ska ha någonstans att bo, utan också för att
näringslivet, universiteten och tillväxtregioner som Göteborg ska kunna
utvecklas.

En satsning på kollektivtrafik och infrastruktur är också en satsning på fler
bostäder. Regeringen har gett ett uppdrag till Trafikverket om så kallade
stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtalen ger möjlighet till statlig medfinansiering till



kollektivtrafik som i sin tur kan öppna upp nya, attraktiva lägen för
bostadsbyggande. Här i Göteborg har ni ju spårvagnarna som
kollektivtrafiken utgår ifrån. Göteborg är, precis som Stockholm, omgiven av
vattenvägar, som skulle kunna användas för kollektivtrafik i högre
utsträckning. Vi har sett att det finns ett stort intresse för stadsmiljöavtalen
bland landets kommuner och regioner och jag hoppas förstås att även
Göteborg kan få möjlighet att öka sitt bostadsbyggande med hjälp av
innovativa kollektivtrafiklösningar.

Vi behöver se till helheten. Sverige behöver byggas samman – både socialt
och fysiskt. Ett hållbart samhällsbyggande får inte skapa barriärer, utan ska
bidra till en socialt hållbar stad. Här har vi utvecklingen av
miljonprogramsområdena som ett viktigt exempel. Regeringen satsar på
upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus.
Här har vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp på stadsutvecklingen, och skapa
mötesplatser och levande boendemiljöer. För oss är det viktigt att de boende
också får en möjlighet att vara delaktiga i upprustningen och utformningen
av områdena.

Sveriges regering är en feministisk regering. Det slogs fast redan i
regeringsförklaringen. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas.
Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv.
Departement och myndigheter har fått tydligare uppdrag att arbeta med
jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Detta betyder också att
jämställdhetsaspekten ska tillämpas i sakpolitiska överväganden.

Jämställdhetsperspektivet är viktigt i stadsutvecklingen. Det kan uppfattas
som att en stad är könsneutral, men det är den inte. Stadsmiljön används av
olika grupper beroende på sociala och kulturella faktorer. Det går heller inte
att bortse ifrån att en stor del av våra stadsmiljöer från början är planerade
av män.

I många tätorter finns miljöer som är utformade så att människor känner sig
otrygga och ovälkomna. Framför allt kvinnor och flickor kan bli direkt
begränsade i sina möjligheter att röra sig i vissa miljöer. Här har vi ett
pågående arbete kring hur stadsplaneringen kan bli mer jämställd.

Trygghetsaspekten är dock inte den enda aspekt där ett
jämställdhetsperspektiv kan anläggas på planering och byggande. En satsning
på kollektivtrafik är också en satsning på kvinnors resande – kvinnor åker
kollektivt i större utsträckning än män, som gärna tar bilen. Alla invånare har
nytta av en tät stad, där det är enkelt att välja kollektivtrafik, cykla eller gå.



Inom bostads- och stadsutvecklingspolitiken finns många av verktygen som
behövs för att ställa om samhället i en hållbar riktning och hantera
klimatutmaningen. Att bygga energieffektivt och energismart är en
framtidsfråga. Medvetenheten om att bygga energismart blir större och
större. Det är av stor vikt att utveckla fler energibesparande lösningar.

Det är också viktigt att lägga fokus på klimatpåverkan från byggmaterialet
och själva byggprocessen. När man tittar i ett livscykelperspektiv så har
byggprocessen en allt större andel av klimatpåverkan. Här har
byggbranschen en möjlighet att inventera sig själva – vad kan varje bygge
göra för att minska sin klimatpåverkan? Det kan handla om transporter till
och från, men även inom, byggarbetsplatsen.

Det handlar i stor utsträckning om materialval. Jag har besökt ett par projekt
alldeles nyligen där trä har valts som byggmaterial. Ett ökat byggande i trä
bidrar till att motverka klimatförändringarna genom att konstruktionsträ
binder koldioxid från atmosfären. De verksamheter som är relaterade till
träbyggnadsbranschen skapar också arbetstillfällen i hela landet och är
viktiga för Sverige som handelsnation. Möjligheter till fler jobb i hela landet
är något som regeringen har som främsta prioritering.

Behovet av förenklingar och effektivisering av byggandet har varit en
återkommande fråga de senaste åren. Det är naturligtvis en förutsättning för
byggande att plan- och byggprocesserna fungerar väl. Plan- och bygglagen
ska inte vara ett hinder för effektivt byggande.

Bra byggregler ska skydda människor och miljö och vara demokratiskt
förankrade. En del förenklingar har gjorts under förra mandatperioden, men
det finns en del kvar att göra. Det finns också ett antal utredningar som är
tillsatta tidigare och som kommer att lämna sina förslag på mitt bord under
2015. Här vill jag särskilt nämna Utredningen om bättre konkurrens för ett
ökat bostadsbyggande som kommer att lämna sitt förslag den 1 oktober.
Detta är en viktig fråga för regeringen att skapa förutsättningar för ett
uthålligt bostadsbyggande där fler företag, inte minst de små, ges tillträde till
marknaden.
Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. En väl fungerande
bostadsmarknad har stor betydelse för att arbetsmarknaden ska fungera.
Bostadspolitiken har också en avgörande roll för att skapa jobb och ett
samhälle som håller ihop. Det här är inte något politiken kan göra själva,
utan det är ett delat ansvar. Alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Tack för uppmärksamheten.





Tal från Näringsdepartementet

Tal på E-legitimationsnämndens
årliga konferens om Svensk e-
legitimation, E-legitimationsdagen
Publicerad 04 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

E-legitimationsdagen 4 februari 2015 Kära
konferensdeltagare,
Jag vill tacka för möjligheten att få komma hit idag och berätta om
regeringens ambitioner och planer när det gäller e-förvaltning och e-
legitimationer. Som it-minister vill jag ta vara på tillfällena att träffa er som -
på olika sätt och i olika roller - deltar i det viktiga arbetet med att utveckla
digitala tjänster som gör förvaltningen enklare, öppnare och effektivare.

Det kändes extra kul när jag tittade på deltagarlistan och noterade att det är
så många från marknadens aktörer som deltar här idag. Ni är viktiga för det
samarbete som vi har på många områden när det gäller digitaliseringen av
offentlig service. Men självklart är jag också glad över att se en så stor
uppslutning från den offentliga sektorn.

Många av er som kommit hit idag gör det för att få mer information,
nätverka och därefter ta med nya kunskaper hem till kollegorna.
Informationen, nätverken och kunskaperna är helt centrala för det viktiga
arbete vi är mitt uppe i, så att omställningen till Svensk e-legitimation går så
smidigt som möjligt och utan att det påverkar servicen som levereras av det
offentliga till medborgare och företag via de digitala tjänsterna.

Vi i regeringen har annonserat att vi förstärker styrning och samordning av
övergripande it-användning i statsförvaltningen. Det handlar om en fyraårig
satsning på e-förvaltning under 2015-2018 där 80 miljoner kronor avsätts per
år. Samtidigt sätts en ny organisation för styrning och samordning på plats.
Vi kan nu sätta genomförandekraft bakom regeringens e-förvaltningsmål, det
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vill säga: att myndighetsväsendet ska bli enklare och öppnare med högre
effektivitet och kvalitet.

Det första vi vill uppnå är att medborgarna snabbare ska få en bättre service
till en lägre kostnad. Vi upplever att utvecklingen mot medborgarcentrerade
e-tjänster går för långsamt och att det behövs fler och mer fokuserade
satsningar. Genom att genomföra riktade insatser kommer vi nu se en
snabbare utveckling av nya e-tjänster som skapar nytta för medborgare och
företagare. Vi tänker därför fokusera på följande områden:

digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
bättre utnyttjande av miljöinformation
förenklat företagande

Och då ska vi hitta svaren på vilka lösningar som människor vill ha för att
det ska upplevas som enklare att bygga hus, för att människor och
organisationerna verkligen ska få en överblick av tillståndet i miljön och för
att det ska upplevas som enkelt att starta och driva företag.

Inom de här områdena kommer vi att ge finansierade uppdrag till ett antal
myndigheter att utveckla livshändelsebaserade tjänster - i samverkan med
relevanta kommuner, företag och organisationer. På så vis får vi tjänster som
utgår från medborgarnas behov, istället för myndigheternas.

Senare kommer vi att identifiera fler områden där vi behöver fokusera och
driva på utvecklingen. Vi kommer också att dra igång ett närmare samarbete
med kommun-Sverige, it-industrin, näringsliv och civilsamhälle för att se hur
vi kan hitta samverkansformer med målet att snabba på utvecklingen.

Vårt andra område är en tydligare styrning vid införande av
förvaltningsgemensamma lösningar. Vi har därför satt upp två införandemål:

E-legitimationer ska vara på plats 2016
Mina meddelanden ska vara på plats 2017

För att myndigheterna ska kunna bygga e-tjänster som utgår från
medborgarnas eller företagens behov snarare än myndigheternas egna behov
behövs lösningar som är gemensamma för alla myndigheter och som omvänt
ger medborgarna ett sammanhållet digitalt möte med myndighetsväsendet.

E-legitimationer är avgörande för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna
identifiera sig i myndigheternas e-tjänster och möjliggör för offentlig sektor
att skapa mer avancerade tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i



kontakten med myndigheterna. Det är en fråga om effektivitet, men också
om integritet och trygghet på nätet.

E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att stödja och samordna
offentlig sektors behov av säkra metoder för elektronisk identifiering och
signering. Nämnden har, under ledning av ordförande Stig Jönsson och
kanslichef Eva Ekenberg, sedan 2011 bland annat arbetat med att utveckla
regelverk och centrala tjänster för den nya infrastrukturen. Nu ser vi
resultatet av detta ihärdiga arbete och några av er som sitter här idag har
redan tecknat anslutningsavtal.

Men det är fortfarande många som inte skrivit på ett avtal med E-
legitimationsnämnden. Anslutningstakten är för låg och vi ser nu över
behovet av en tydligare styrning från regeringen när det gäller
myndigheternas anslutning. Vi kommer också att starta ett arbete för att följa
upp och utvärdera myndigheternas införande. Utan en fungerande Svensk e-
legitimation kommer det att bli mycket svårt att nå målet om en enklare
vardag för medborgare och företag, och myndigheternas anslutning är en
prioriterad fråga för mig och mina medarbetare.

På EU-nivå finns den nya EU-förordningen eIDAS som kommer att påverka
området. Förordningen ställer krav på att medlemsländerna ömsesidigt ska
erkänna e-legitimationer som anmälts till EU-kommissionen. Jag har förstått
att EU-kommissionen deltar på konferensen idag för att informera mer om
aktuella EU-frågor.

När det gäller genomförandet av eIDAS så tycker regeringen att det är
angeläget att varje medlemsland bidrar till att underlätta gränsöverskridande
e-legitimationer och att utländska personer på ett tillförlitligt sätt ska kunna
använda sitt lands e-legitimation i svenska e-tjänster.

För att ta arbetet med e-legitimationer vidare och genomföra eIDAS startar
vi upp ett målbildsarbete om Svensk e-legitimation. Det här arbetet ska ta
fram en målbild för vart vi vill nå med Svensk e-legitimation sett ur många
olika perspektiv, där det viktigaste perspektivet är den gränsöverskridande
funktionaliteten som vi nu ska erbjuda medborgare i vårt land och i andra
EU-länder. E-legitimationen ska användas för elektronisk identifiering såväl i
offentlig som privat sektor, av privatpersoner och företag, i tjänsten och så
vidare. Hur det här ska se ut i framtiden och vägen dit ska vi nu ta fram inom
arbetet med målbilden och en tillhörande handlingsplan.

Vi har också Mina meddelanden, Mina ärenden och e-arkiv som alla utgör



eller kommer att utgöra gemensamma lager i vårt framtida digitala
myndighetsväsende. Anslutning av myndigheter och utfärdare är en oerhört
viktig framgångsfaktor för att myndigheterna även i fortsättningen ska kunna
leverera enkla, trygga och säkra tjänster till medborgarna. Vi ser dock att
anslutningstakten inte är tillräcklig och regeringen kommer därför att se över
hur myndigheterna kan ges i uppdrag att ansluta sig. Dessutom kommer
regeringen att följa upp och utvärdera myndigheternas införande av Svensk
e-legitimation.

Det tredje området för vår satsning på e-förvaltning är att säkerställa en god
och hållbar förvaltning av de gemensamma lösningar som vi utvecklar. E-
legitimationerna har fått sin myndighet: E-legitimationsnämnden, men det är
ännu inte klart vilket upplägg som ska gälla för de andra tjänsterna: Mina
meddelanden och de kommande e-arkiv och mina ärenden. Här ska vi nu
inleda en dialog med myndigheterna om hur vi gör detta på bästa sätt. Det är
en fråga om långsiktigt förvaltningsansvar, god styrning och affärsmodeller.

Det fjärde området är en bättre uppföljning och styrning av myndigheternas
it-verksamhet. Här har vi redan gett ESV i uppdrag att utveckla och förvalta
mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning. Detta
kan bl.a. omfatta hur statliga myndigheter ska mäta och rapportera
effektiviteten i användningen av it, it-kostnader, strategiska it-projekt och
projekt med hög risk.

För att kunna genomföra allt detta krävs att vi utvecklar den nuvarande
organisationen så att den drivkraft som E-delegationen under sina fem år
drivit upp nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringens
sida. Vi behöver undanröja juridiska hinder för de lösningar som
myndigheterna föreslår, skapa en bättre samordning av de olika
utvecklingsinitiativen som regeringen driver och en bättre styrning av de
förvaltningsgemensamma tjänsterna.

Vi har därför inrättat en helt ny enhet på Näringsdepartementet, enheten för
e-förvaltning, som kommer att ha beredningsansvaret för dessa frågor. Vi
räknar med att ungefär tio personer kommer att arbeta med detta på full tid.
De kommer att ansvara för att nödvändig reglering, finansiering och andra
förutsättningar kan utvecklas på ett snabbare sätt. Genom att samordna vår
styrning med regleringsbrev, snabbt utveckla rättsliga regelverk och bistå
med finansiering där det behövs kan vi i regeringen löpande skapa de
förutsättningar som myndigheterna behöver för att utvecklingen ska gå
snabbare framåt.



E-delegationen har spelat en betydelsefull roll för utvecklingen av svensk e-
förvaltning och kommer att ha en viktig roll i överföringen till den nya
organisationen. Myndigheternas engagemang och drivkraft är central och
avgörande för utvecklingen av svensk e-förvaltning. Det är därför viktigt att
den kultur – baserad på samarbete och samverkan – som vuxit fram i E-
delegationen tas till vara och drivs vidare.

Ett sätt för att ta denna samverkanskultur vidare är genom ett strategiskt e-
förvaltningsråd. Rådet bör ses som en naturlig efterföljare till E-
delegationen. Målet är en bättre samordning av myndigheternas
verksamhetsplanering och regeringens budgetprocess vad gäller e-
förvaltningsfrågor. I rådet vill vi samla de goda och drivande krafterna, de
bör bestå av utvecklingsmyndigheterna plus ytterligare ett antal myndigheter
som vill vara med och driva på i det här viktiga arbetet. Rådet ska skapa
förutsättningar för en god samverkan mellan regeringskansliet och
myndigheterna i byggandet av morgondagens myndighetsväsende.

Vi bereder också frågan om hur ESV kan bistå regeringen och
myndigheterna i genomförandet av denna satsning. I flera avseenden ska
ESV ses som den naturliga efterföljaren till E-delegationens
sekretariatsfunktion. Genom att ge ESV i uppdrag att vidareutveckla de
förmågor som behöver finnas i en digital förvaltning ger vi arbetet en
långsiktighet som en kommitté aldrig kan ge. Vi kommer alla att behöva
hjälpa till med att få övergången att gå så smidigt som möjligt.

Samtidigt är det viktigt att betydligt fler myndigheter blir engagerade och
involverade i detta arbete framöver. Vi tittar nu på frågan hur vi kan nå ut till
alla myndigheter genom någon form av årlig konferens eller e-dag.

Min förhoppning är att regeringen nu genom denna fleråriga satsning
verkligen kan få fart på utvecklingen av ett myndighetväsende som utvecklas
med medborgaren i centrum.

Kära konferensdeltagare,

Jag inledde med att säga att jag vill ta tillvara på tillfällena att träffa er som
arbetar med att utveckla digitala tjänster som gör förvaltningen enklare
öppnare och effektivare. Detta är regeringens mål för e-förvaltningen och
det är tillsammans som vi kan lyckas nå dessa. Svensk e-legitimation är en
prioriterad fråga för mig som it-minister och för regeringen.

Jag vill nu tacka för er uppmärksamhet och för att jag fick komma hit och



berätta om regeringens arbete på det här viktiga området. Nu ser jag fram
emot att få lyssna på fortsättningen av det här passet i form av den
paneldebatt som det riggats för här.



Tal från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplans tal på
Trästadsnätverkets seminarium
Publicerad 28 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Trästadsnätverkets seminarium 28 januari 2015
Tack för möjligheten att komma hit.

Det känns väldigt roligt att vara här och få möjligheten att tala utifrån de tre
portföljer jag har – bostad, stadsutveckling och it som finns inom Nya
Näringsdepartementet, där vi nu är fyra statsråd sedan
landsbygdsdepartementet flyttade in 1 januari.

Som bostads- och stadsutvecklingsminister har jag det yttersta ansvaret för
regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020. Jag har också ansvar för
att det vi bygger, byggs på ett hållbart sätt; ekologiskt, ekonomiskt och
socialt.

Planering, byggande och bostadsfrågor är viktiga delar för en hållbar
stadsutveckling. Att stat, kommun, näringsliv och civilsamhället samverkar
för en hållbar stadsutveckling är helt centralt. Bara gemensamt kan vi nå en
helhet som varken hotar människors hälsa eller miljön.

Urbaniseringen i världen ökar stadigt. Det finns stora utmaningar i städerna
idag, men även en stor potential att finna lösningar. Den täta staden har stort
utbud av upplevelser på en begränsad yta – något som är attraktivt för
många. Städerna är ekonomins nav och katalysatorer för kreativitet och
innovation. Självklart är det en utmaning att möta urbaniseringens
konsekvenser – men också en möjlighet för att hantera klimatutmaningen
och ställa om samhället i en hållbar riktning. Inom bostads- och
stadsutvecklingspolitiken finns några av de viktigaste verktygen för denna
omställning.

Samhällsplaneringen ges nya ingångsvärden och kompetensen hos
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samhällsplanerare, arkitekter och ingenjörer tas tillvara på nya sätt när
byggnader, kvarter och hela städer ska byggas med social gemenskap som
mål och inom de gränser som ges av naturen. Hur städer planeras och
utvecklas, hur trafiklösningar, bostadsbebyggelse och näringsverksamhet
samordnas påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmål, hållbar tillväxt
och förutsättningar för en bra livsmiljö.

Vi har ett ansvar att se helheten. Ett hållbart samhällsbyggande får inte skapa
barriärer och staden och samhället behöver byggas samman. Ett system som
hänger ihop med integrerade lösningar för energi, avfallshantering,
kollektivtrafiklösningar m.m. För den sociala hållbarheten är också
jämställdhetsperspektivet viktigt i stadsutvecklingsarbetet.

Jag vill passa på att lyfta fram regeringens ambitioner på
jämställdhetsområdet. Vi lever i ett samhälle där män och kvinnor inte fullt
ut har samma möjligheter att utvecklas på lika villkor. För att
samhällsbyggandet ska kunna bidra till ett jämställt samhälle behöver
förutsättningar skapas för att alla människor oavsett kön ska få en god
boendemiljö och ett fungerande vardagsliv. Många kvinnor och flickor
känner sig begränsade i sina möjligheter att kunna röra sig i sin närmiljö.
Detta är en prioriterad fråga för regeringen och Boverket har i uppdrag att
administrera ett stöd till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter.

Många skollokaler runtom i landet erbjuder en undermålig arbetsmiljö. En
god arbetsmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla
elever ska nå kunskapskraven i skolan och är ytterst huvudmannens ansvar.
Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras
förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Lokalerna
bör därför vara utformade så att de främjar trygghet och lärande, är
bullerdämpande, har god ventilation, är tillgängliga och energieffektiva.

Bra skollokaler är en prioriterad fråga för regeringen. I den budget som föll i
riksdagen fanns ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i
klimatsmarta skolbyggnader. Regeringens avsikt är naturligtvis att ett sådant
arbete ska komma igång när medel återigen finns i statsbudgeten. Här tror vi
att ni som verkar inom träbranschen har en möjlighet att bidra med
klimatsmarta lösningar.

Jag kan konstatera att trä som byggmaterial har stora miljömässiga fördelar.
Råvaran är en förnybar resurs, förädling är ofta möjlig nära råvarukällan och
produkterna är lättare att transportera än andra material. Processen till
färdigt byggmaterial kräver därtill förhållandevis lite energi.



Ett ökat byggande i trä bidrar till att motverka klimatförändringarna genom
att konstruktionsträ binder koldioxid från atmosfären. De verksamheter som
är relaterade till träbyggnadsbranschen skapar arbetstillfällen i hela landet
och är viktiga för Sverige som handelsnation. Möjligheter till fler jobb i hela
landet är något som regeringen har som främsta prioritering.

En metod att studera byggnaders miljöpåverkan är att göra det genom
livscykelanalyser. Sådana analyser har tidigare visat att byggnaders
miljöpåverkan främst sker under driftsfasen. Nyare utredningar har pekat på
att utsläppen från själva byggprocessen från materialutvinning till färdig
byggnad blir större relativt sett. Byggnader blir alltmer energieffektiva och
utsläppen från uppvärmning minskar.

En nyligen genomförd livscykelanalys av ett flerbostadshus med
lågenergiprofil byggt i betong i Stockholm visar att klimatpåverkan under
byggprocessen kan vara lika stor som under byggnadens driftfas. I och med
det, blir val av byggmaterial och produktions- och förädlingsmetoder viktiga
ur ett livscykelperspektiv.

Det pågår mycket spännande forskning kring träbyggandet. Det är positivt, i
ljuset av att det är angeläget att förbättra kunskapsläget vad gäller
byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att
berörda aktörer som byggherrar, entreprenörer, kommunala tjänstemän m.fl.
i framtiden kan göra rätt val för att minska byggsektorns klimatpåverkan.
Boverket har ett pågående uppdrag att undersöka kunskapsläget om
byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska
redovisas den 30 september i år.

Det var visserligen den förra regeringen som initierade projektet Trästad men
jag är glad att kunskapsutbytet fortfarande pågår i formen av det här
nätverket och att jag fick möjligheten att kort få presentera mig här idag. Jag
ser fram emot en framtida möjlighet att fördjupa mig mera i trämaterialets
fördelar som kan vara en del av lösningen på klimatutmaningen vi står inför.
Tack så mycket för uppmärksamheten.
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Swedish ICT konferens 14 januari 2015 Kära
konferensdeltagare,
Några av er känner jag igen från Internetdagarna i november i fjol.

Då hade vi precis haft en debatt i sociala medier om huruvida Sverige
egentligen hade en it-minister eller inte. Mitt besked då var att även om det
inte står it-minister på mitt visitkort finns det ingen tvekan om att it-frågorna
är mitt ansvarsområde i regeringen.

Nu har detta blivit ännu tydligare. Vid årsskiftet uppdaterades nämligen min
titel och jag är nu även it-minister på pappret. Därmed kan vi lägga denna
diskussion bakom oss och istället fokusera på it-politiken. För även om en
uppdaterad titel inte förändrar mitt uppdrag, är det bra att rubriceringen
speglar den mycket betydande roll som it har för regeringen.

På Internetdagarna berättade jag också om mitt första möte med internet.
Det var på KTH och året var 1992. Jag var ny student och upptäckte att det
på min dator fanns bilder från Mete-universitetet i Turkiet. Någon förklarade
för mig att bilderna inte låg på min dator, utan på en server någon annanstans
och att det var just internet som kopplade samman mig och den servern. Jag
minns den känslan jag hade i ögonblicket av insikt om att vi kunde dela
bilder och annat innehåll över hela världen. Det var storslaget. Det var min
första internetupplevelse och det är idag både ett roligt minne och en viktig
påminnelse om hur snabbt utvecklingen gått sedan dess.

Resten är historia. Internet och digitalisering har i vidare mening förändrat
samhället i grunden. Och det fortsätter.

Regeringskansliet har en grupp som arbetar med strategiska analyser. De
presenterade en trendrapport i höstas som ni kan hitta på regeringens
hemsida: "Strategiska trender i globalt perspektiv-2025". Rapporten berör
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många olika områden men en av dess övergripande slutsatser är att, jag
citerar:

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vårt
tidsperspektiv. Slut citat.

Sverige har hittills haft en bekväm position som trendledare i det här
avseendet. I World Economic Forums återkommande index har Sverige varit
på första, andra eller tredje plats de senaste åtta åren. En mycket tydlig
tendens i World Economic Forums index är att alla länder tar steg framåt år
efter år. Så även Sverige, men andra länder utvecklas fortare än Sverige gör.

Kan vi behålla vår roll som trendledare med konkurrenskraftiga företag,
jobb, tillväxt, social välfärd och ett bra klimat? När det står mellan oss och
länder som har allt att vinna är utgången inte given.

Digitaliseringen fortsätter och fördjupas. Det kan leda till effekter som är
svåra att förutse. Det senaste året har vi sett en debatt om hur
digitaliseringen kan komma att påverka arbetstillfällen. I det avseendet
befinner vi oss i en ganska osäker tid.

Vissa katastrofscenarior gör gällande att hälften av alla jobb i Sverige skulle
försvinna på några decennier. Det är möjligt att man här kan ha överskattat
hastigheten och omfattningen av digitaliseringens genomslag. Ny teknologi
implementeras gradvis vilket ger tid till anpassning på arbetsmarknaden. Väl
fungerande marknader har som regel en god förmåga att inarbeta ny
teknologi och mycket av omställningen kan ske odramatiskt.

Vi kan också se att det skapas nya arbetstillfällen: när automatisering pressar
priserna frigör det resurser att konsumera andra varor, tjänster och
upplevelser.

Varor, tjänster och upplevelser som det behövs fler anställda för att
producera.

En viktig poäng är också att se till hur ny teknik växer fram. Självkörande
bilar beskrivs ibland som exempel på hur arbetskrafts-efterfrågan radikalt
kommer förändras och att yrken som chaufförer av taxi, bud och lastbilar
kommer trängas undan. Vi kan ana en framtid för smartare resursutnyttjande
med lösningar för taxi och samåkning i bilar som vi varken kör eller äger
själva. Tänk vilken enorm betydelse det kan ha för klimatet, och på längre
sikt för markutnyttjande i städer.



Det är effekter som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, dels som som
bostads- och stadsutvecklingsminister. Inom bostads- och
stadsutvecklingsområdet är ju markutnyttjandet en av de viktiga
nyckelfrågorna.

Men en sådan utveckling kommer inte att ske över en natt.
Chaufförsjobben är inte borta imorgon. Det kommer ske genom en
utveckling som betecknas av att vara gradvis och ömsesidigt beroende. Där
fordon, trafiksystem, medborgarnas acceptans och kompletterande varor,
tjänster, affärsmodeller och regler, utvecklas gemensamt. Det är viktigt att vi
är del i den utvecklingsresan, så att innovationerna och företagen som
kommer vara centrala för morgondagens transportsystem kommer från
Sverige. Och det gäller naturligtvis inte bara transportsystemet.

Den svåra frågan, som vi alla vill ha svaret på, är om hastigheten på jobb
som försvinner kommer vara snabbare än ekonomins förmåga att skapa nya
jobb. Det vet vi inte. Men jag påstår att de länder som deltar i att driva
utvecklingen har bättre möjligheter att ställa om än länder som ansluter sent
och blir mer passiva mottagare av plötsliga omställningskrav.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens
möjligheter. Det gäller fortfarande som vår ambition men kom ihåg vad jag
sa tidigare om att andra länder ökar snabbare i World Economic Forums
internationella jämförelse.

Mina vänner, det är här ni kommer in i bilden.

Swedish ICT har möjlighet att bidra inom många områden för digitalisering.

Era bidrag behövs för att realisera de nya möjligheter som digitaliseringen för
med sig: för att vi ska få smarta och hållbara städer, smart kollektivtrafik,
transportsystem och energisystem, effektiv resurshantering genom
dematerialisering av varor, resfria möten och mycket annat. Listan kan göras
lång.

Sverige har goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland med bättre
miljö och snabbt minskande klimatutsläpp och det måste vara vår
gemensamma strävan är att ta tillvara på dessa möjligheter.

Innovation och entreprenörskap där ni och många andra bidrar, är avgörande
för att vi ska lyckas.

Som ni vet sedan tidigare kommer ett innovationsråd att tillsättas, lett av



statsminister Stefan Löfven. Jag kan också berätta att Näringsdepartementet
byter sin engelska titel till ”Ministry of Enterprise and Innovation”. Att ett
departement byter namn behöver inte betyda en politisk förändring, men det
är en väldigt tydlig signal om att innovation är ett prioriterat område för
regeringen.

Det gör mig personligen väldigt glad, eftersom jag ser it som framtidens
arbetsmarknad och en avgörande sektor när det gäller just innovation. Jag
tror att många av er delar den synen och förhoppningsvis är ni också glada
över detta tydliga fokus.

Om vi från statens sida kan bidra till en plattform för ett digitaliserat
samhälle som inkluderar alla, blir vi fler som kan vara delaktiga i att både
skapa och dra nytta av de framtida lösningar som vi idag ser början på. Det
gäller områden som sakernas internet, stora data och olika aspekter av
molnet, för att inte tala om alla de områden som börjar med ”e-”, som e-
hälsa och e-förvaltning. För vart och ett av dessa områden ska
digitaliseringens kraft bidra till att bygga ett delaktigt och hållbart Sverige.

Det land kommer bäst dra nytta av digitaliseringens fördelar som kan
frammana modet och förmågan att formulera en självständig politik för
digitalisering och gå den vägen.

Digitaliseringen bidrar till att driva Sveriges ekonomiska tillväxt men i vad
mån den kommer att fortsätta att göra det beror på konkurrens från länder
som försöker komma ikapp och på hur vi hanterar den strukturomvandling
som vi idag står mitt i.

För att minska risken att utvecklingen stagnerar framöver är det därför
angeläget med en politik som undanröjer omotiverade hinder för
digitalisering och som samtidigt skapar normer där faktorer som personlig
integritet och säkerhet inte åsidosätts.

En annan viktig fråga för den digitala utvecklingen är jämställdheten.

Kvinnor är underrepresenterade inom it-branschen. Jag har väldigt svårt att
se att det finns en biologisk skillnad mellan könen som gör att män dras till it-
branschen. Snarare handlar det om hur vårt samhälle ser ut. Allt från vilka
intressen vi förväntas ha som barn och unga, vilka vänner vi har, till
organisationskulturer och informella nätverk inom näringslivet.

Visst är det så att det finns många kvinnor inom branschen. Men jag har



pratat med många som vittnar om rollen som ensam tjej på en arbetsplats,
där positionen som enda kvinnliga anställd gör att de sticker ut och möter
andra förväntningar. Vårt mål måste vara en bransch i balans, där det är lika
lätt för en tjej som för en kille att komma ny till en arbetsplats och smälta in i
gruppen.

Är det så att vi i samhället har byggt hinder, synliga eller osynliga, som gör
att hälften av befolkningen i lägre utsträckning söker sig till it-branschen – ja,
då har vi problem. Det är inte bara ett problem för jämställdheten i sig. Det
är också ett problem för it-branschens utveckling.

I hälften av befolkningen finns också hälften av den framtida potentialen,
hälften av idéerna, hälften av innovationerna. Det har vi inte råd att vara
utan.

Digitalisering har förändrat hur vi lever idag och det kommer fortsätta att
förändra vårt samhälle. Det är en utveckling som vi inte passivt ska betrakta
utan som vi ska utnyttja för att bygga det samhälle vi vill ha och som vi med
gott samvete kan lämna över till våra barn.

Jag är övertygad om att en av de viktigaste egenskaperna för en politiker är
att ha stora öron.

Imorgon ska jag ta emot en rapport från Tillväxtanalys om ”digitaliseringens
tillväxtfaktorer”. I den beskriver Tillväxtanalys bland annat på vilket sätt
digitaliseringen har påverkat förutsättningarna för företagande och hur
svenska företag gör för att genom digitalisering bevara sin konkurrenskraft –
eller till och med vara världsledande.

Jag räknar inte med att rapporten ska ge alla svaren. Den blir ytterligare en
viktig pusselbit i vårt arbete med it-politiken. Men, mina vänner, jag behöver
också er.

Det är ni som vet vilka policy-frågor som är viktiga för er. Det är garanterat
många av er som har tankar om hur vi från regeringens sida kan skapa
möjligheter och ta bort eventuella hinder som kan finnas för den fortsatta
utvecklingen.

Det kan gälla sakernas internet, moln-frågor, integritet, säkerhet eller något
annat.

Det är min målsättning att låta mina öron vara fortsatt stora och att lyssna in
er som sitter på expertkunskaperna. Allt för att få en så tydlig bild som



möjligt när det gäller hur regeringens politik kan underlätta för er och vilka
policy-frågor som ni tycker behöver prioriteras. Handlar det om tillgång till
radiospektrum? Pratar vi konsumentskyddsfrågor? Användning av
persondata? Finns det kanske helt andra frågor som vi ännu inte diskuterat
men som är viktiga för er och i grunden är policyfrågor?

Vår roll som regering är att skapa förutsättningar för en fortsatt digitalisering,
men det är ni som är de som bidrar med de nya innovationerna, som kommer
se till att it-sektorn i Sverige är med och bidrar till en tillväxt som tar
avstamp i digitaliseringens möjligheter och som hjälper oss att ställa om
samhället i hållbar riktning.

Genom en tät dialog mellan politiken, näringslivet och civilsamhället
säkerställer vi att vi i regeringen har en god bild av vilka frågor som är eller
kommer att bli relevanta, dels för att kunna påverka den gemensamma
politiken inom EU, dels för att vi ska kunna formulera en självständig politik
för digitalisering i Sverige.

Jag kommer återkomma med hur jag konkret vill organisera arbetet med
regeringens it-politik.

När jag började den här presentationen nämnde jag min första
internetupplevelse. Jag tror många av er här har motsvarande klara minnen
av sin första internetupplevelse. Men jag tänker också att det kanske bara
gäller oss som mötte internet i vuxen ålder.

Hur är det då för er som är något yngre? Ni som har internet med er i er
erfarenhet som något naturligt och självklart. Ni som är infödda i den digitala
verkligheten, till skillnad mot oss som är några år äldre och som snarare är
digitala migranter.

Jag tror att digitala migranter och infödda till viss del har olika referenser
som gör att föreställningsförmåga och kreativitet i den digitala domänen
skiljer sig. Och precis som i många andra sammanhang fungerar det bäst när
migranter och infödda arbetar tillsammans.

Det hoppas jag att vi kommer kunna göra framöver.

Tack för att ni har lyssnat.
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Internetdagarna 25 november 2014
Kära konferensdeltagare,

Mehmet Kaplan heter jag. På mitt visitkort står det bostads- och
stadsutvecklingsminister. Jag har dock även ansvar för it-politiska frågor.

Sen jag utnämndes för snart två månader sedan har det funnits en diskussion
om huruvida Sverige har en it-minister eller inte. Det har vi.

Officiellt heter det alltså att jag är statsråd med ansvar för it-politiska frågor,
men betydelsen är densamma. Det kanske kan finnas en poäng med att
uppdatera mitt visitkort så att detta blir tydligare, men det har inte varit vår
högsta prioritet hittills.

Mina vänner,

It är ett otroligt viktigt område för hela regeringen. Digitaliseringen är en
otrolig kraft och jag har länge slagits av den kreativitet som kommer till
uttryck genom den.

Jag - som alla andra - imponeras av hur teknik, tjänster och affärsmodeller
utvecklas i ett sammanhang där gränserna mellan teknik och innehåll suddas
ut.

Idag är internet en självklarhet för i stort sett alla i Sverige. Mitt första möte
med internet skedde på KTH 1992. Jag var ny student på KTH och
upptäckte till min förvåning att det på min dator fanns bilder från Mete-
universitetet i Turkiet. Vem hade lagt dom där, tänkte jag? Till slut fick jag
förklarat för mig att bilderna inte låg på min dator, utan på en server någon
annanstans och att det var just internet som kopplade samman mig och den
servern.
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Idag låter det nästan skrattretande, men då var det otroligt fascinerande och
spännande att bara kunna se bilder i sin egen dator som någon annan
publicerat långt bort.

Bara några år senare var nätet en naturlig del av människors liv i Sverige.
Idag finns digitaliseringen överallt i vår vardag och i våra arbeten.

Mitt it-intresse som privatperson har alltid varit stort. Som politiker, kanske
ännu större. Jag är övertygad om att it-sektorn har en viktig roll att spela när
det gäller att möta klimatutmaningen och att minska våra utsläpp av
växthusgaser.

Mellan åren 1995 och 2005 bidrog it med en tredjedel av den samlade
produktivitetstillväxten i Sverige. Mellan åren 2006 och 2013 bidrog it med
ännu mer än så, 42 procent. Det är ett väldigt stort bidrag. Vi ska inte blunda
för det faktum att många delar av it-industrin har negativ miljöpåverkan,
men it-området har ändå en otrolig potential att bidra till en tillväxt som är
grön och som leder till minskande, snarare än ökande utsläpp.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för bland annat smarta och hållbara
städer, kollektivtrafik, transporter, resfria möten med mera. Vår strävan är
att ta tillvara på dessa möjligheter. Sverige har goda förutsättningar att bli ett
globalt föregångsland med bättre miljö och snabbt minskande klimatutsläpp.

Offentliga myndigheter behöver fortsätta att utveckla sina mötesformer och
sin möteskultur så att en högre andel kan genomföras som resfria möten. Det
offentliga bör föregå med gott exempel, men har samtidigt mycket att lära av
andra sektorer.

Men it har också potential att minska klimatpåverkan genom mer effektiv
resurshantering, de-materialisering av varor och genom smartare hantering
av energinät och transporter. Det här är frågor som engagerar alla
sakområden där it och annan teknik kan bidra till ett bättre klimat.

Det är också min övertygelse att digitaliseringen kan bidra till att skapa ett
mer jämställt samhälle. Vi strävar efter ett samhälle där alla oavsett
könstillhörighet, bakgrund, ålder, funktionalitet, var man bor eller vilken
livssituation man har, ges samma möjligheter.

När det gäller utformandet av it-samhället tar männen fortfarande betydligt
mer plats än kvinnorna. Det innebär att kvinnors kompetens och erfarenheter
inte tas tillvara och det tror jag är dåligt för den fortsatta utvecklingen på it-



området.

För ett tag sen såg jag en undersökning. Den handlade om vad studenter vid
KTH ville göra efter studierna. De unga männen ville utveckla mjukvara,
gärna på något av de stora it-företagen. Kvinnorna ville i större utsträckning
jobba med miljöfrågor, med människor och i förändringsprocesser. Fokus låg
inte på tekniken, utan på möjligheterna den ger.

För att fler kvinnor ska välja it-yrken, behöver branschen bli bättre på att
inkludera och attrahera kvinnor. Ett sätt kan vara att beskriva tekniska
sammanhang på nya sätt. Pratar vi om it som ett mål i sig självt eller ett
medel för att skapa nya innovationer och tjänster?

Relaterat till detta är allas våra möjligheter att delta i det samhälle som blir
allt mer digitaliserat. Det gäller inte minst personer med
funktionsnedsättning. Här gör Post- och Telestyrelsen, PTS, en stor insats.
De är en av 14 strategiska myndigheter med åtaganden för att uppfylla
funktionshinderspolitiken och tillhandahåller tjänster för personer med
funktionsnedsättning, genomför innovationstävlingar och arbetar med ett
stort antal olika främjandeprojekt. Vi föreslår att avsätta 140 miljoner kronor
i budgeten till PTS arbete med tillgänglighet.

För många aspekter av digital delaktighet har Digitaliseringskommissionen
och Användningsforum centrala roller att fylla och de fortsätter sitt viktiga
arbete. Jag vill också nämna EU-kommissionens webbtillgänglighetsdirektiv
som är på gång. Alla ska kunna ta del av information på myndigheters
webbplatser. Imorgon reser jag till Bryssel för att diskutera detta med
ansvariga ministrar från övriga EU-länder.

It är framtidens arbetsmarknad och i förberedelserna för den, har förstås
skolan en viktig roll att fylla.

Digitaliseringskommissionen har konstaterat att användningen av it i den
svenska skolan bör öka. Tillgången till teknik är god, men den används inte i
den omfattning som är önskvärd - med tanke på samhällets utveckling.

Regeringen delar den här uppfattningen. Därför har vi i budgetpropositionen
för 2015 aviserat att inom ramen för de nationella
skolutvecklingsprogrammen uppmärksamma frågan. It kan i högre
utsträckning användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Ingen av oss kan förstås vara delaktig utan tillgång till digital infrastruktur.



För bredband har Europeiska kommissionen nu fattat beslut om en
Partnerskapsöverenskommelse med Sverige. Den här
partnerskapsöverenskommelsen styr vilken inriktning satsningarna i de olika
EU-fonderna får ha fram till 2020. EU-fonderna kommer att kunna användas
för stöd till bredband.

Regeringen kommer se till att det sker betydande satsningar inom ramen för
landsbygdsfonden fram till 2020 och att det kompletteras av insatser inom
ramen för regionalfonden. Det är viktigt med tillgång till bredband med hög
överföringshastighet även i mer glest befolkade områden.

För att ytterligare främja utbyggnaden av bredband är dialog och samverkan
mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden viktig. Regeringen kommer
därför att fortsätta arbetet med Bredbandsforum och kommer även att verka
för att arbetet med bredbandsutbyggnad i länen i högre grad kan samordnas
och stödjas.

En annan fråga handlar om radiospektrum och tillgång till frekvenser och det
är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna när allt mer i samhället blir
uppkopplat. Därför kommer delar av de frekvenser som nu används för
marksänd tv frigöras - och planeras om under 2017. Det kommer innebära
att fler kan få tillgång till trådlöst bredband på fler platser i landet.

Det här är en viktig insats som jag tror kommer att få stor betydelse. Men det
räcker inte. Det behövs betydligt mer spektrum för att framtidens efterfrågan
på trådlöst internet ska kunna tillfredsställas. För att den globala industrin
ska tillverka utrustning och telefoner måste vi samordna oss inom EU.
Förändringar i frekvensbanden tar ofta lång tid, kanske 5–10 år. Just därför
är det viktigt att vi börjar i tid och redan nu ser över hur mycket frekvenser
som behövs i framtiden.

Mina vänner,

Digitaliseringen är också viktig för att skapa ett öppnare och mer tillgängligt
samhälle där offentlig sektor kan möta näringsliv, civilsamhälle och
medborgarna.

Den offentliga sektorn i Sverige har, internationellt sett, ett högt förtroende
och är effektiv. Många myndigheter har utvecklat bra e-tjänster.

Samtidigt ser vi att alltför många människor fortfarande trillar mellan
stolarna och tvingas springa mellan olika myndigheter på olika nivåer för att



kunna starta sin restaurang, bygga sitt hus eller om de efter sin pension vill
flytta till Spanien för att leva där. I de senaste internationella mätningarna ser
vi att Sverige inte riktigt hänger med vad gäller samverkande e-tjänster som
utgår från medborgarnas behov.

Därför satsar regeringen 45 miljoner kronor per år under de närmaste fyra
åren, för att snabba på utvecklingen av nya e-tjänster inom framför allt fem
områden:

digitala lösningar för ökat bostadsbyggande,
bättre utnyttjande av miljöinformation,
förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan,
förenklat företagande
en mer ändamålsenlig informationshantering i vården

Med den här satsningen vill vi sätta användaren i centrum. Om tjänsterna är
lätta att använda kommer de också att användas av fler. Vi vill främja
användningen av sociala medier, mobilitet och molntjänster.

Jag vill också säga några ord om datalagring.

EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet. Det svenska
regelverket om leverantörernas skyldighet att lagra och lämna ut uppgifter
till brottsbekämpande myndigheter gäller dock fortfarande.

Det här är en fråga som rör både mig och inrikesminister Anders Ygeman.
Anders Ygeman är ansvarig för den lagstiftning som finns till för att polisen
ska kunna bekämpa och utreda brott, till exempel reglerna om hemlig
avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och
därigenom operatörernas lagring av trafikdata i brottsbekämpande syfte.

Jag är ansvarig för it-frågorna och därmed för lagen om elektronisk
kommunikation. Liksom i alla lagstiftningsärenden samarbetar vi inom
regeringen för att se till att regelverket fungerar både juridiskt och tekniskt.

Den utredare som analyserat vad EU-domstolens beslut betyder för Sverige,
har kommit fram till att de svenska reglerna om datalagring inte
diskvalificeras av beslutet. Men utredningen säger också att det finns skäl att
närmare överväga förändringar för att stärka skyddet för den personliga
integriteteten.

Utredaren analyserar nu vilka förändringar som bör göras för att göra detta.
Det uppdraget ska redovisas i mars 2015. När utredningen har redovisat sitt



uppdrag kommer det att finnas ett bättre underlag för att ta ställning till vilka
åtgärder som kan behöva vidtas.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens
möjligheter. För regeringen är det därför viktigt att vi har väl utbyggda, säkra
och fungerande elektroniska kommunikationer.

Hoten mot detta kan se olika ut. Det som ofta diskuteras är direkta attacker
mot nätanvändare, men PTS risk- och sårbarhetsanalys lyfter fram en rad
andra sårbarheter, exempelvis fysiska skador på grund av bränder,
vattenskador eller avgrävningar; avbrott i elförsörjning; hårdvarufel eller
överbelastningsattacker.

Med den bakgrunden har reservel-försörjningen löpande stärkts vid viktiga
anläggningar och arbete pågår med att skärpa föreskrifter för reservelkrafts-
försörjning i de mobila näten. Därutöver bedriver PTS en alltmer proaktiv
tillsyn på området.

Kära vänner,

Ett innovationsråd kommer att tillsättas, lett av statsminister Stefan Löfven.
Tydligare signal än så går knappast att få på att innovation är ett prioriterat
område för regeringen.

Det gör mig personligen väldigt glad, eftersom jag ser it som framtidens
arbetsmarknad och en avgörande sektor när det gäller just innovation. Jag
tror att många här inne delar den synen och förhoppningsvis är ni också
glada över detta tydliga fokus.

Det har varit väldigt kul att få komma hit och presentera mig idag och
berätta kort om regeringens politik på några områden. Samtidigt finns det
mycket kvar att prata om vid nästa tillfälle, till exempel molntjänster,
datacenter och e-handel.

Innan jag avslutar skulle jag dock vilja säga ett par ord om internets
förvaltning och om nätneutralitet.

Sverige har under lång tid varit en global röst för skydd av ett öppet internet
präglat av frihet, för att främja social välfärd och en positiv utveckling i alla
länder. Så ska det fortsätta att vara. Vi tycker att internet ska fortsätta
utvecklas genom flerpartsamverkan mellan civilsamhället, näringslivet och
stater. Det är också viktigt att så många länder som möjligt deltar i internets



förvaltning.

Det är viktigt att ICANN står för en effektiv och legitim modell av flerpart-
samverkan. För det behöver ICANN som organisation bli mer transparent.
Alternativet är ökad mellanstatlighet, ökad fragmentering av internet och
risken att internets utveckling stagnerar.

Sverige ska delta aktivt i internationella sammanhang för att driva våra
värden.

Till dessa värden hör också frågan om nätneutralitet och mellanhandsansvar.
Regeringens grundinställning här är tydlig: Vi vill inte se ett utökat
mellanhandsansvar och vi värnar nätneutraliteten.

Jag började med att prata om mitt första möte med internet 1992 och den
enorma utveckling vi sett sen dess. Tittar vi 22 år framåt i tiden befinner vi
oss i år 2036 och det är väldigt svårt för någon av oss att skapa oss en bild av
vad digitaliseringen har åstadkommit tills dess. Jag ska inte trampa i samma
fälla som många gjort före mig och försöka förutspå framtiden i detalj, men
jag vill ändå säga att jag ser fram emot att följa digitaliseringen och
samhällets utveckling – och jag ser fram emot att jobba tillsammans med er
här inne för att se hur jag – och ni – kan bidra till den utvecklingen.

Tack för att ni har lyssnat.



Tal från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Minister för bostads- och
stadsutvecklingsfrågor
Publicerad 11 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Building Sustainability och Bostadsdagen 11 november
2014 Tack för möjligheten att komma hit. Jag tänkte tala
en stund om mitt uppdrag som bostads- och
stadsutvecklingsminister och ta upp några av de frågor
som ligger mig särskilt varmt om hjärtat i detta arbete.
Som bostads- och stadsutvecklingsminister kommer jag att ansvara för frågor
som gäller ett hållbart samhällsbyggande. I min portfölj finns även it-politiska
frågor och postkommunikation. 

Jag kommer att vara ansvarig för frågor om planering, byggande samt
bostadsfrågor, till exempel bostadsmarknaden, byggandet, planläggning,
markanvändning, bebyggelse och lantmäteriverksamhet. Jag kommer arbeta i
nära samarbete med andra departement som har närliggande frågor.
Justitiedepartementet har exempelvis hyreslagen, fastighetsbildningslagen
och anläggningslagen, och Miljödepartementet har exempelvis
riksintressefrågorna.

Titeln stadsutvecklingsminister och det faktum att jag har hand om frågor om
urban utveckling innebär också att jag får möjlighet att koppla ihop
bostadsfrågan med frågan om hur städer håller ihop, fysiskt och socialt.
Stadsutveckling är en viktig del av lösningen på flera centrala
samhällsutmaningar. Hur städer planeras och utvecklas, och hur trafik,
bostäder och näringsliv samordnas är helt avgörande för en god miljö, hållbar
tillväxt och bra livskvalitet för medborgarna.

I samband med vår stora satsning på upprustning och energieffektivisering av
miljonprogrammens flerbostadshus finns även en möjlighet att ta ett
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helhetsgrepp om områdena och den grundläggande frågan om hur staden
eller orten hänger ihop. Alla invånare ska ha möjlighet att känna sig delaktiga
i stadsutvecklingen. 

Planering, byggande och bostadsfrågor är viktiga delar för en hållbar
stadsutveckling. Bland aktörerna är byggbranschen den kanske viktigaste i
en hållbar stadsutveckling och har också ett stort och viktigt ansvar att bidra
till utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället. Det finns en viktig
uppgift i att samverka. En helhet som varken hotar människors hälsa eller
miljön.

Bostadsbyggandet

Vi vet att bostadsbyggande ökar. Boverket uppskattar i sin prognos att det år
2015 kommer att påbörjas cirka 30 500 bostäder i flerbostadshus.
Prognoserna visar också att det påbörjas cirka 9 500 bostäder i småhus år
2015.

Bostadsbristen kan och ska mötas med ett ökat bostadsbyggande.
Regeringen har satt upp ett mål som innebär att 250 000 bostäder ska byggas
till 2020. Vi ser att det framför allt behövs fler hyresrätter som människor
med vanliga inkomster kan efterfråga. Unga, låginkomsttagare och
nyanlända är grupper som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden.
Vi behöver bygga även för dem. 

Hållbar stadsutveckling

Urbaniseringen i världen ökar stadigt. Det finns stora utmaningar i städerna
idag, men även en stor potential att finna lösningar. Den täta staden har stort
utbud av upplevelser på en begränsad yta – något som är attraktivt för
många. Städerna är ekonomins nav och katalysatorer för kreativitet och
innovation. Självklart är det en utmaning att möta urbaniseringens
konsekvenser – men också en möjlighet för att hantera klimatutmaningen
och ställa om samhället i en hållbar riktning. Inom bostads- och
stadsutvecklingspolitiken finns några av de viktigaste verktygen för denna
omställning. Samhällsplaneringen ges nya ingångsvärden och kompetensen
hos samhällsplanerare, arkitekter och ingenjörer tas tillvara på nya sätt när
byggnader, kvarter och hela städer ska byggas med social gemenskap som
mål och inom de gränser som ges av naturen. Hur städer planeras och
utvecklas, hur trafiklösningar, bostadsbebyggelse och näringsverksamhet
samordnas påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmål, hållbar tillväxt



och förutsättningar för en bra livsmiljö.

Frågan om hållbar stadsutveckling är global. Inom EU har frågan en
framskjuten roll. EU-kommissionen har ett ökat fokus på just hållbar
stadsutveckling och diskuterar hur en EU Urban Agenda skulle kunna sätta
fokus på frågorna. Stadsutvecklingen påverkas av en mängd åtgärder inom
områden som miljö, energi, transporte och socialt inkluderande. Men även
inom FN (UNECE, FN Habitat) har hållbar stadsutveckling fått en allt större
politisk uppmärksamhet.

Vi har ett ansvar att se helheten. Ett hållbart samhällsbyggande får inte skapa
barriärer och staden och samhället behöver byggas samman. Ett system som
hänger ihop med integrerade lösningar för energi, avfallshantering,
kollektivtrafiklösningar m.m. För den sociala hållbarheten är också
jämställdhetsperspektivet viktigt i stadsutvecklingsarbetet. Det gäller inte
minst trygghetsaspekter då kvinnor känner en större otrygghet i det
offentliga rummet. Det gäller även utbyggnaden av goda
kollektivtrafiklösningar då det finns studier som visar att kvinnor generellt
sett utnyttjar kollektivtrafiken mer än män. Myndigheten Trafikanalys har i
resevaneundersökningar under årens lopp visat att män kör bil i betydligt
högre utsträckning än kvinnor, medan kvinnor åker mer kollektivt. SCB visar
i sin statistik att det är kvinnor i framförallt storstäder som åker
kollektivtrafik. I bland annat Malmö stad har ett arbete med jämställd
samhällsplanering gjorts. Där gjordes en analys av transporter och
jämställdhet och man fann då att kvinnor använder kollektivtrafiken i högre
utsträckning, precis som väntat.

Boverket har fått en samordnande roll i ett uppdrag att gemensamt upprätta
en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till
ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte. Det är en mängd myndigheter som är inblandade i detta
arbete och ett särskilt ansvar för detta har utöver Boverket, Tillväxtverket,
Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket.

Upprustning och energieffektivisering

Regeringen vill att miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på
ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Energieffektivisering av bostäder är
en prioriterad fråga för mig. Vi föreslår därför ett investeringsbidrag för
renoveringar av flerbostadshus i bland annat miljonprogramsområdena.

Det intressanta är resultatet när det gäller energieffektiviseringen i



bostadshusen. Arbetet med att ta fram detta stöd pågår.

I detta sammanhang vill jag också nämna att regeringen också gör en
satsning på förbättrad arbetsmiljö och energieffektiviseringar i skolor. Ett
arbete pågår på regeringskansliet med att ta fram ett stöd för medfinansiering
av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna
läromiljöer. Det är även en del i regeringens satsning på arbetsmiljön där
skolområdet är ett av flera viktiga områden. 

Energieffektivt en framtidsfråga för innovation

Att bygga energieffektivt och energismart är en framtidsfråga.
Medvetenheten om att bygga energismart blir större och större. Det är av
stor vikt att utveckla fler energibesparande lösningar. Inom EU har
energieffektivisering en framskjuten roll.

Om svenska bolag blir riktigt bra på energieffektivt byggande kan Sverige
exportera kunnande till andra länder. Redan idag kommer det delegationer
från andra länder för att besöka Sverige för att lära sig mer om hur vi arbetar
för att planera och bygga hållbart. Till exempel så hade vi besök i förra
månaden från Brasiliens Ministerium för städer (Ministerio das Cidades). De
besökte departementet och därefter Norra Djurgårdsstaden och Hammarby
sjöstad. De var intresserade av både vår planering och vårt administrativa
system samt plan- och bygglagstiftningen utöver tekniska lösningarna för
hållbart byggande.

Det finns redan idag ett arbete och många tekniska lösningar utvecklade
inom bostadsbyggande, energi, avfall och transporter m.m. och våra
lösningar är efterfrågade på den internationella marknaden.

Forskning, utveckling och innovation är ett viktigt område för den nya
regeringen. Samhällbyggnadsområdet är ett viktigt område inom forskning
och innovation. Regeringen behöver samhällbyggnadssektorns syn på viktiga
forskningsområden till den kommande forsknings- och
innovationspropositionen. Jag som ansvarig för
samhällsbyggnadsforskningen kommer att särskilt följa utvecklingen inom
hållbar stadsutveckling.

Det är viktigt att skapa innovativa lösningar i byggandet som kan hålla
byggkostnaderna nere och skapa bostäder som unga har råd att efterfråga.
Stödet som Boverket administrerar syftar till att få fram smarta lösningar
som är kostnadseffektiva. Ett exempel på projekt som Boverket beviljat



medel till nyligen är SmartBo ABs projekt MOVE -Flyttbara bostäder för
ungdomar. Det handlar om att tillhandahålla yteffektiva bostäder med
hållbara material som kan flyttas i sin helhet. Det passar bra vid bland annat
tidsbegränsade bygglov.

Här vore en positiv effekt om vissa av de innovativa lösningarna som t.ex.
gäller kostnadseffektiva lösningar i projekten, skulle kunna komma till nytta i
projekt gällande andra typer av bostäder. Så att de smarta lösningar som
förhoppningsvis kommer fram också kan få ett generellt genomslag.

Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är viktig

Den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet är särskilt viktig. Vi kommer
att arbeta med att stärka den sociala hållbarheten i arbetet med hållbar
stadsutveckling. Exempelvis ger upprustningen av miljonprogrammets
flerbostadshus möjligheter att ta ett helhetsgrepp på hela bostadsområden, att
skapa mötesplatser och ta tag i grundläggande frågor om hur staden eller
orten hänger ihop. Vi kommer att se till att hyresgästerna får ett inflytande i
renoveringsprocessen.

Utformningen av den byggda miljön både vad gäller funktion och form är
viktiga frågor för att skapa ett hållbart samhälle. Arkitektur, form och design
har stor betydelse för att skapa attraktiva miljöer och för att bebyggelsen ska
vara långsiktigt hållbar.

Jämställdhet handlar bland annat om att kvinnor och män, pojkar och flickor
ska kunna leva ett fungerande vardagsliv. För att samhällsbyggandet ska
kunna bidra till ett jämställt samhälle behöver förutsättningar skapas för att
alla människor oavsett kön ska få en god boendemiljö och ett fungerande
vardagsliv.

Många tätorter har miljöer som är utformade så att människor känner sig
otrygga och ovälkomna. Det kan inte minst gälla vissa delar av våra
miljonprogramsområden. För många kvinnor och flickor innebär det att de
känner sig begränsade i sina möjligheter att kunna röra sig i sin närmiljö.
Detta är en prioriterad fråga och Boverket har i uppdrag att administrera ett
stöd till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter.

Även kulturfrågorna är centrala för stadens hållbarhet. Regeringen beräknar
att under 2015–2018, som ett led i en satsning på kulturverksamhet i
miljonprogramsområden, tillföra totalt 230 miljoner kronor till
kulturverksamheter och konstnärlig gestaltning av boendemiljön.



Kultursatsningen är ett initiativ som ska samordnas med regeringens insatser
för att bidra till att miljonprogramsområden utvecklas på ett socialt och
miljömässigt hållbart sätt. Det är detta som menas med att bygga ihop staden.

Plan- och bygglagstiftningen

Behovet av förenklingar och effektivisering har varit en återkommande fråga
i olika utredningar om plan- och bygglagstiftningen under de senaste åren.
En förutsättning för att olika intressenter ska kunna bygga och tillhandahålla
såväl bostäder, lokaler som infrastrukturanläggningar är naturligtvis att
reglerna för plan- och byggprocessen fungerar väl. Plan- och bygglagen ska
inte vara ett hinder för ett effektivt byggande.

Bra byggregler ska skydda människor och miljö. Under de senaste åren är det
många som påtalat att det inte är reglerna i lagen som brister utan
tillämpningen, att lagen inte tillämpas så som den ska. Plan- och bygglagen
ska ge stöd för en bra tillämpning. För att förenkla reglerna har en mängd
ändringar i PBL skett de senaste åren.

Det är en viktig uppgift att börja tillämpa denna mängd ändringar för alla
berörda inom byggsektorn. Jag kommer noga att följa tillämpningen och
detta arbete. Boverket har också ett viktigt arbete att göra detta. De har
bland annat byggt upp PBL-Kunskapsbank som är en portal där reglerna och
ändringarna gällande plan- och bygglagstiftningen finns enkelt tillgängliga.
De har även fått ett särskilt uppdrag att stödja kompetensutvecklingen
gällande plan- och byggreglerna.

Ett antal utredningar är tillsatta inom plan- och byggområdet som under 2015
kommer att lämna sina förslag. Här vill jag särskilt nämna utredningen om
bättre konkurrens för ett ökat bostadsbyggande som kommer att lämna sitt
förslag den 1 oktober nästa år. Detta är en viktig fråga för regeringen som
vill skapa förutsättningar för ett uthålligt bostadsbyggande där fler företag,
inte minst de små, ges tillträde till marknaden.

Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. En väl fungerande
bostadsmarknad har stor betydelse för att arbetsmarknaden ska fungera.
Bostadspolitiken har också en avgörande roll för att skapa jobb, och skapa
ett samhälle som håller ihop. Det här är inte något politiken kan göra själva,
utan det är ett delat ansvar. Alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Tack för uppmärksamheten.



Utredningar

Bostadsplaneringskommittén (S2013:12) 1 september 2013 – 27 mars 2015
EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik (S2013:11) 1 juli
2013 – 30 maj 2015
Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (S2014:14) 1 april 2014-1
oktober 2015
Förbättrad bostadssituation för äldre (S2014:10) 1 april 2014 – 1 oktober
2015
Strandskyddsdelegationen (S2013:05) 1 april 2013 - 17 dec 2015
Ökad kommunalplanläggning för bostadsbyggande och utökat utbud av
markansvisningar (S2014:07) 1 april 2014 – 31 december 2015


