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Uppdrag till myndigheter att vidta
energibesparingsåtgärder
Publicerad 06 september 2022

Regeringen har för avsikt att under torsdagens
regeringssammanträde fatta beslut om ett uppdrag till
statliga myndigheter att vidta möjliga och lämpliga
energibesparingsåtgärder.
Myndigheterna får i uppdrag att redovisa mängden el som köpts under
föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Myndigheterna ska
även redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska sin elanvändning. Det
är upp till respektive myndighet att inventera vilka energibesparingsåtgärder
som är möjliga och lämpliga.

– Det breda uppdraget till de statliga myndigheterna handlar om att
genomföra energibesparande åtgärder som ger effekt på kort sikt. Syftet är
att försöka dämpa elpriserna inför kommande vinter. Staten måste gå före
och visa vägen, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen avser vidare uppdra åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till
kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska
energianvändningen, till exempel genom att sprida kunskap om effektiva
åtgärder.

– Energieffektivisering är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer
energi. Varje kWh vi kan effektivisera minskar vår sårbarhet mot det
energikrig Putin bedriver mot Europa just nu, säger Khashayar Farmanbar.

Uppdraget pågår till och med den 31 mars 2023.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

Omfattande svenska och
europeiska insatser med
anledning av Rysslands invasion
av Ukraina
Publicerad 13 april 2022

Under en pressbriefing onsdagen den 13 april
redogjorde EU-minister Hans Dahlgren och civilminister
Ida Karkiainen för regeringens samlade arbete till följd
av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringens arbete
sker i tre spår; sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina
och att stärka Sverige.
Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett omfattande arbete skett i Sverige
och i EU. Sveriges regering driver på för ytterligare sanktioner mot Ryssland
och har beslutat om både militärt och humanitärt stöd till Ukraina,
tillsammans med historiska satsningar för att stärka det svenska civila och
militära försvaret.

Sanktioner mot Ryssland

EU har hittills beslutat om fem sanktionspaket som bland annat innebär att
den ryska statens tillgångar i EU har frysts och att ryska storbanker har
uteslutits från betalningssystem. Även riktade sanktioner mot särskilda
sektorer i den ryska ekonomin har införts. I det senaste sanktionspaketet
riktas ytterligare sanktioner mot fler banker och personer med koppling till
den ryska ledningen, tillsammans med bland annat förbud mot rysk kol.

- Regeringen driver på för flera och tuffare sanktioner mot Ryssland. Vi vill
bland annat se ett förbud mot import av rysk olja, men det är viktigt att detta

https://www.regeringen.se/


sker med ett enigt EU så att sanktionerna får effekt, sa EU-minister Hans
Dahlgren under pressbriefingen.

Stötta Ukraina

Sverige var redan innan kriget en av de största biståndsgivarna till Ukraina.
Efter invasionen har Sverige hittills beslutat om militärt- och humanitärt stöd
till landet på över 1,8 miljarder kronor. Även den Europeiska unionen har
kraftfullt ökat sitt stöd och har beslutat om ett stöd på 2,7 miljarder euro.
Sverige arbetar nu, tillsammans med Polen, för att genomföra en
givarkonferens för Ukraina i maj.

Stärka Sverige

Insatserna för att stärka Sverige rör förutom en historisk satsning för det
militära och civila försvaret, även ekonomin, livsmedelsförsörjning, energi
och migrationsfrågorna.

För att möta den pågående flyktingkrisen, som är den största i Europa sedan
andra världskriget, har regeringen lagt fram flertalet åtgärdsförslag för att
säkra ett ordnat mottagande av människor på flykt från Ukraina. För att
stötta kommunerna i arbetet avsätts 500 miljoner kronor i form av ett
tillfälligt bidrag.

- Sverige ska ta sitt ansvar men förväntar sig att andra länder i EU också gör
det. Regeringen förväntar sig också att alla Sveriges kommuner bidrar och
det behövs en mycket jämnare fördelning mellan kommunerna än hur det
blev under flyktingkrisen 2015, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har även beslutat om åtgärder för att möta prisuppgångarna och
lindra konsekvenserna för företag och svenska hushåll, såsom tillfälligt sänkt
drivmedelsskatt, en förlängning av elpriskompensationen i södra och
mellersta Sverige, samt åtgärder för att påskynda omställningen till fossilfria
bränslen. I vårändringsbudgeten för 2022 presenteras också ett stödpaket på
en miljard kronor för att fortsätta trygga svensk livsmedelsproduktion.

Länsstyrelsernas lägesbilder

Den 10 mars 2022 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet
redovisa lägesbilder till Regeringskansliet. Rapporteringen bygger på
lägesbilder utifrån kontakter med landets samtliga kommuner och regioner.



- Den samlade bedömningen just nu är fortfarande att effekterna på det
svenska samhället från Rysslands invasion av Ukraina som helhet har en
måttlig påverkan på det svenska samhället, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Den senaste lägesrapporten, som mottogs den 12 april, visar på att det
fortsatt finns ett stort informationsbehov och samverkansbehov även om
flera län rapporterar lägre intensitet i händelseutvecklingen. Vissa
utmaningar i mottagandet av ensamkommande barn lyfts.

Slutligen ser länsstyrelserna också en allt större påverkan på näringslivet, där
högre priser på drivmedel, energi, foder och byggmaterial får stor påverkan
på vissa sektorer.

Stark enighet i EU

Det internationella och europeiska samarbetet har varit intensivt sedan
invasionen av Ukraina. I EU har ett trettiotal rådsmöten ägt rum och ett extra
toppmöte i Europeiska rådet är inplanerat till den 30-31 maj.
 
- Det här fasansfulla kriget är bland det allra värsta som hänt Europa sedan
andra världskriget.  Det har rivit upp den europeiska säkerhetsordning som
alla ledare i vår del av världen ställde sig bakom, i Helsingfors 1975 och i
Paris 1990. Samtidigt har det lett till att det nu råder en enastående stark
enighet i det europeiska samarbetet. Uppslutningen runt sanktionerna mot
Ryssland, och stödet till Ukraina, har varit enorm.  Jag hoppas, och tror, att
vi kommer att se en sådan enighet också framöver, säger EU-minister Hans
Dahlgren.



Artikel från Statsrådsberedningen

1 910 regeringsbeslut på 100
dagar
Publicerad 10 mars 2022

Statsminister Magdalena Andersson satte när
regeringen tillträdde tre prioriteringar för regeringens
arbete med att stärka Sverige: • Sverige ska vända på
varje sten för att bryta segregation och brottslighet. •
Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa
jobb i hela landet. • Sverige ska ta tillbaka den
demokratiska kontrollen över välfärden.
I det följande presenteras 117 initiativ inom dessa områden som har
genomförts under regeringens första hundra dagar. Regeringens pågående
intensiva arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina spänner
över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka
Sverige. Det arbetet kan du läsa mer om på denna sida:

Rysslands invasion av Ukraina

Vända på varje sten för att bryta segregationen och
bekämpa brottsligheten

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till myndigheter om att inrätta regionala center mot
arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska
råda. Regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag för att utveckla
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myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för uppdraget
ska Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket påbörja
inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga
samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt.

Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet

Effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Hanteringen av tillsynsärenden kräver stora resurser för byggnadsnämnderna
och tillsynen är sedan många år eftersatt runt om i landet. Brister i tillsynen
kan leda till att platser och byggnader är en säkerhets- eller hälsorisk för de
som vistas där och till förfallna miljöer som bidrar till en försämrad
vardagsmiljö i såväl stad som på landsbygd. Propositionen syftar till att
förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.
Genom effektivisering av byggnadsnämndernas arbete frigörs resurser som
kan användas till att komma till rätta med den eftersatta tillsynen.

Regeringen föreslår lagändringar för en effektivisering av
byggnadsnämndernas tillsyn

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet omfattar såväl insatser för att
förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det
innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Uppdrag om stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Kriminalvården

Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen om att stärka samarbetet med
Kriminalvården i syfte att nå fler av Kriminalvårdens klienter med insatser
för att minska risken för återfall i brott. En fungerande samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är centralt för att kunna minska
risken för återfall i kriminalitet och en viktig del i arbetet med att bekämpa
brottsligheten.

Stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården



Två uppdrag till Arbetsförmedlingen om stärkt arbete mot
långtidsarbetslöshet

Regeringsuppdrag om att under 2022 förbereda för att från och med 2023
förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden
med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska möjliggöra fler
bokade möten och fler personalintensiva insatser. Uppdraget innebär ökad
fysisk lokal närvaro och tillgänglighet samt stärkt samverkan med kommuner
och idéburna aktörer. Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att analysera
vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
har samt se över om nya åtgärder behöver införas.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Samtal med arbetsmarknadens parter om att bekämpa mäns våld mot
kvinnor och hedersförtryck

Arbetsmarknadens parter har bjudits in till samtal om hur de kan upptäcka
och stötta anställda som utsätts för våld och hedersförtryck. Ofta kan
arbetsplatsen vara den enda frizonen för den som är utsatt. Arbetsgivare,
arbetskamrater och skyddsombud är viktiga för att upptäcka och stötta
våldsutsatta.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om att höja kunskapen om hur
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck påverkar
arbetslivet

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida ett metodstöd för
arbetsgivare om hur de kan agera vid misstanke om att anställda är utsatta
för, eller utsätter andra för, våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld
och förtryck. Metodstödet ska höja kunskapen om vilka regler som gäller
samt ge praktiska tips och råd till arbetsgivare.

Finansmarknadsminister Max Elger

Förslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är särskilt hög vid vissa
former av gräsrotsfinansiering. De verksamheter som ska omfattas av lagen
är idag delvis oreglerade eller saknar ändamålsenliga regler. Med förslaget
kommer fler verksamheter omfattas av åtgärder mot penningtvätt, vilket



bidrar till kampen mot gängbrottsligheten.

Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stärkt kontroll inom transportbranschen

Regeringen har varit drivande i EU för att få igenom mobilitetspaketet med
krav på att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar. Nu införs
delar av paketet genom skärpta regler för användningen av utländska fordon,
bättre kontroller av transportföretagen och ytterligare utökade
sanktionsmöjligheter. Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen
under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet.

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk 

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Illegala körskolor och fusk på körprovet får aldrig accepteras. När okunniga
förare släpps ut på våra vägar innebär det en säkerhetsrisk. Dessutom har
Ekobrottsmyndigheten visat att olaglig utbildningsverksamhet ger inkomster
till kriminella gäng. Regeringen föreslår lagändringar som ska minska
möjligheten för kriminella att tjäna pengar på svarta körskolor och
organiserat fusk.

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Reformpaket för mer ordning och reda på vägarna

Regeringen presenterar ett lagförslag som ska se till att svenska löner och
villkor gäller för de som kör på svenska vägar. Utstationering ska gälla för
utländska förare som kör i Sverige från dag ett. Samtidigt ska sanktioner och
straff för de oseriösa företag som fuskar med villkoren skärpas. Kontrollen
över yrkestrafiken ska på detta sätt stärkas.

Regeringen beslutar om reformpaket för mer ordning och reda på vägarna 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen



Förslag om en ny lag som innebär utökade möjligheterna för vissa brotts‐
bekämpande myndigheter att få finansiell information och analys från
Finanspolisen, samt förslag som gör det lättare att dela sådan information
inom EU i brottsbekämpande syfte.

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslagen innebär kraftigt höjda skadestånd till brottsoffer och att det ska bli
lättare för Kronofogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till
brottsoffer.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Skärpta straff för knivbrott

Straffskalan för grovt knivbrott skärps väsentligt. Fler knivbrott än i dag ska
bedömas som grova, till exempel om kniven innehafts i en kriminell miljö.

Regeringen vill skärpa straffen för knivbrott

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för
brottsbekämpande myndigheter

Tillgång till information om elektronisk kommunikation är avgörande för att
polis och åklagare ska kunna utreda och lagföra allvarlig brottslighet.
Myndigheterna behöver ofta kunna knyta en misstänkt person till ett visst
telefonnummer, bland annat för att kunna använda hemliga tvångsmedel som
avlyssning och övervakning. Registreringsskyldighet för kontantkort är
därför ett viktigt steg för att komma åt gängkriminella.

Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

De brottsbekämpande myndigheterna behöver kunna skaffa sig tillgång till
information som kan vara viktig bevisning men som inte går att få tag på
eftersom den är lagrad utanför den mobiltelefon eller dator som söks igenom,
bland annat på externa servrar eller i molntjänster. Därför föreslås ett nytt
tvångsmedel, genomsökning på distans, som ska kunna ge tillgång till sådana
uppgifter.



Förslag för att säkra elektronisk bevisning

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda.
Rädsla för kriminella skrämmer till tystnad. Regeringen har därför lagt
förslag om kronvittnen, skärpta straff för falska anklagelser och övergrepp i
rättssak samt förbättrat skydd för vittnen.

Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för
vittnen

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Tiotusentals barn och ungdomar lever i familjer som präglas av
hedersförtryck där förövarna är den egna familjen. Regeringen föreslår att
det införs ett särskilt brott för hedersförtryck. Straffet föreslås vara fängelse i
lägst ett och högst sex år.

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Förslagen innebär skärpt lagstiftning avseende terrorbrott. Denna nya
lagstiftning kommer ersätta tre tidigare lagar om terrorism. Därutöver skärper
regeringen också straffen för de flesta terrorbrotten och gör det möjligt att
klassa fler brott som terrorbrott.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

En utredning har lämnat förslag på längre preskriptionstider för allvarliga
brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även
att fängelsestraff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

Integrations- och migrationsminister med ansvar för
idrottsfrågor AndersYgeman

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk



Fler som begår brott ska utvisas från Sverige. Det handlar om respekten för
landets lagar och tilltron till det svenska rättssystemet. Regeringen har därför
lagt förslag om att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott.
Regeringen vill halvera straffgränsen för att utvisning ska kunna vara en
konsekvens.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Skärpta och förbättrade regler för arbetskraftsinvandring

Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade
brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det
har också inneburit att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige inte
kommit i arbete. Regeringen vill därför införa krav på ett bindande
anställningsavtal för att bevilja arbetstillstånd och att ett försörjningskrav
införs vid anhöriginvandring.

Regeringen vill skärpa och förbättra reglerna för arbetskraftsinvandring 

Avveckling av lagen om eget boende (EBO) för minskad segregationen

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas. Möjligheten för asylsökande
att få ersättning för eget boende har ökat risken för social utsatthet,
bostadsbrist och oegentligheter på bostadsmarknaden samt ger även en
ojämn ansvarsfördelning mellan kommunerna när det gäller mottagandet av
nyanlända. Regeringen föreslår därför att lagen ska avvecklas.

Avveckling av EBO för att minska segregationen

Uppdrag till myndigheter att intensifiera arbetet med att väsentligt öka
återvändandet

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Det innebär både
respekt för asylrätten, men också att de som har fått avslag på sin
asylansökan, eller av andra skäl inte har rätt att vistas i landet, ska återvända
till sina hemländer. Därför har regeringen gett i uppdrag till
Polismyndigheten och Migrationsverket att intensifiera arbetet med att
väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna ska också genomföra
kompetenshöjande insatser och förbättra information om stöd till
återvändande.

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige



Kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Rundabordssamtal med statliga kulturmyndigheter och institutioner om
breddat deltagande i kulturlivet

Kulturpolitiken ska vara relevant för alla, oavsett bakgrund och plånbok.
Den ska verka för att en mångfald av röster, berättelser och perspektiv ges
möjlighet att höras och komma fler till del. Kulturinstitutioner och
myndigheter inom kulturområdet har stor kunskap och insyn i frågan om
breddat deltagande till kulturlivet. Regeringen kommer att samla företrädare
för dessa till ett samtal för att diskutera nya vägar framåt.

Uppdrag till statliga myndigheter om att bredda deltagandet och
rekryteringen till kulturen för att fler ska inkluderas

Regeringen har givit Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys i
uppdrag att bredda rekrytering och deltagande i kulturlivet. Regeringen vill
på detta sätt öka takten i arbetet att inkludera fler människor från hela
samhället för att bryta segregationen.

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om att
stödja etablering av unga

MUCF ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i
verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller
studerar.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Ändamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Det syftar även till att ge
civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att
arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer. Romska flickor och
kvinnor, samt projekt som utförs i samarbete med en kommun eller ett
landsting är prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela medlen.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Ordning och reda på avfallet



Kriminella ska inte kunna tjäna pengar på avfall. Skattepengar ska inte gå till
att forsla bort sopberg där kriminella dumpat illegalt avfall. Därför föreslår
regeringen skärpta straff för avfallsbrottslighet, ökad kontroll av de ansvariga
företagen och krav på att den som ansvarar för avfall ska ha egen budget för
att ta hand om det.

Ordning och reda på avfallet

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Jobbsprånget ska tillvarata kompetensen och bidra till näringslivets
kompetensförsörjning

Tillväxtverket ska bidra till att tillvarata kompetensen hos utrikes födda med
högre utbildning genom att stödja föreningen Jobbsprånget. Tillväxtverket
ska vidare, genom att stödja fortsatt arbete i föreningen Jobbsprånget, verka
för att kompetens hos utrikes födda med högre utbildning bidrar till
näringslivets kompetensförsörjning.

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn

Socialtjänstens juridiska och praktiska svårigheter att få tillgång till
nödvändig information har de senaste åren lyfts fram i ett flertal
sammanhang. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en utredare som
ska ge socialtjänsten tydligare verktyg i situationer då informationsdelning
och inhämtning av information är nödvändigt.

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att
förebygga brott och öka skyddet för barn 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Segregationsfällan i föräldraförsäkringen ska tas bort
Idag är föräldraförsäkringen konstruerad på ett sätt som försvårar utrikes
födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det beror delvis på att inga
krav ställs på uttaget av dagarna på grundnivån i föräldraförsäkringen.
Regeringen har kommunicerat avsikten att lämna förslag om att ta bort
segregationsfällan i föräldraförsäkringen genom att 90 dagar, även på



grundnivån i föräldrapenningen, ska vikas åt vardera föräldern.

Fler utrikesfödda kvinnor ska arbeta – regeringen vill styra fler föräldradagar
- på SVT:s webbplats

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Fler barn ska börja i förskolan

Förskolan har många positiva effekter på barns språkutveckling och förmåga
att klara grundskolan. Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har
vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas en plats i en
förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats.
Kommunerna ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn
som har behov av förskola för sin språkutveckling. För att få fler barn i
förskolan föreslår regeringen också att kommunerna ska kontakta alla
vårdnadshavare till barn utan förskoleplats.

Regeringen föreslår lagändringar för att fler barn ska börja förskolan

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

Det ska inte spela någon roll om föräldrar har råd med privat läxhjälp – alla
elever ska ges möjligheter att lyckas. Regeringen föreslår att alla elever i
årskurserna 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka och
att lovskolan utökas med 25 timmar för de i årskurs 9 som riskerar att bli
obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsminister Anna Ekström

In- och utpasseringskontroller ska förhindra fusk på högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och hotar provets legitimitet.
Regeringen har därför lagt ett förslag som ska förhindra att provdeltagare
fuskar med hjälp av otillåten elektronisk utrustning. Lagändringarna gör det
möjligt att använda in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitation vid
högskoleprovet.

Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid högskoleprovet



Utrikesminister Ann Linde

Rusta ambassader mot organiserad brottslighet

De bakomliggande kriminella strukturerna är i princip alltid
gränsöverskridande. Ett antal ambassader har fått särskilda uppdrag att
arbeta mot organiserad brottslighet. I nästa skede kommer flera ambassader
att rustas för att bättre kunna bidra till det brottsförebyggande arbetet.
Samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna och ambassaderna
ska stärkas.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om 75 miljoner kronor i kärnstöd till UNODC

Regeringen har beslutat att ge kärnstöd till UNODC (United Nations Office
on Drugs and Crime) för 2022 om 75 miljoner svenska kronor. Stödet
kommer bland annat att bidra till UNODC:s arbete med människohandel,
smuggling av migranter, terrorismbekämpning, våld mot kvinnor och barn
samt antikorruption.

Förändringar i Sidas instruktioner samt strategier för en hållbar
migration

Sida har fått i uppdrag att fördjupa och bredda myndighetens rapportering
om hur de arbetar med migration och utveckling. Det kommer bland annat
användas som underlag för Sveriges rapportering rörande FN:s globala
ramverk för migration.

Civilminister Ida Karkiainen

Rundabordssamtal om att motverka oseriösa leverantörer i
upphandlingar

Varje år genomförs ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder
kronor. Samtidigt finns inget enkelt system för att kontrollera oseriösa
leverantörer som inte bör få offentliga kontrakt. Många entreprenörsled
försvårar dessutom en kontroll vilket ökar risken för att överenskomna
arbetsvillkor inte uppfylls. Därför bjuder regeringen in företrädare för bygg-,
transport- och städbranschen till tre rundabordssamtal om vilka åtgärder som



behövs.

Rundabordssamtal om motverkande av oseriösa aktörer i upphandlingar

Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson

Uppdrag till Boverket om klimatpåverkan och klimatdeklarationer

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur
införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas
och hur tillämpningen av klimatdeklarationerna kan utvidgas.

Uppdrag till Boverket för att påskynda klimatomställningen i bygg- och
fastighetssektorn

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med omställningen till en
cirkulär ekonomi i byggsektorn

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med
omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att
bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Boverket ska bland annat
kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av
byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå
åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Boverket ska hjälpa byggsektorn att utvecklas mot en cirkulär ekonomi

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Omställningspaketet ska säkerställa långsiktiga behov av trygghet,
omställningsförmåga och flexibilitet på arbetsmarknaden. Det kommer ge
helt nya möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig och ställa om under
ett helt arbetsliv. Den industriarbetare som vill jobba i de nya
batterifabrikerna eller processa det gröna stålet ska kunna utveckla sin
kompetens för att kunna göra det.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden



Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka, utveckla och
intensifiera myndighetens arbete nationellt, regionalt och lokalt i syfte att
bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med
stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt erbjuda service och
stöd till arbetssökande och arbetsgivare och till berörda regioner och
kommuner.

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och
företagsexpansioner

Finansminister Mikael Damberg

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Bonus-malus-systemet ska bidra till att stimulera köp av bilar med låga
utsläpp (bonus) och göra det dyrare att köpa bilar med höga utsläpp (malus).
Skatterna som kommer in på malus ska täcka kostnaderna för bonusarna. För
att stärka miljöstyrningen och se till att systemet fortfarande kan finansiera
sig har regeringen föreslagit att gränserna för när skatter ska tas ut ska
sänkas.

Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa
nytt sänker regeringen momsen på vissa reparationer ytterligare. Sedan
januari 2017 tas en moms på bara 12 procent ut om man reparerar cyklar,
skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Regeringen har nu lämnat ett
förslag om att sänka momsen på dessa varor ytterligare till 6 procent.

Regeringen lämnar förslag om moms till riksdagen

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet av miljöanpassade bilar

Regeringen vill ändra hur förmånsvärdet beräknas på miljöanpassade bilar. I
stället för att beräkna värdet via nypriset på en motsvarande bil utan
miljöteknik så vill regeringen införa tre olika schablonavdrag för elbilar och
vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar. Det förenklar systemet och gör det
mer förutsägbart. Genom att inte inkludera elhybrider och etanoldrivna bilar



gynnas bilar med lägst utsläpp.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Finansmarknadsminister Max Elger

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte
AP-fonden, som förvaltar en del av det allmänna pensionskapitalet.
Bedömningen är att det nya målet kommer att leda till en förstärkning av
Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete och en ökad legitimitet för
hållbarhetsfrågor.

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till
Lagrådet

Förslag på ny konsumentköplag

Regeringen har föreslagit en ny konsumentköplag som stärker konsumenters
rättigheter. Förslaget motverkar slit-och-slängsamhället genom att den
omvända bevisbördan, som i praktiken fungerar som en lagstadgad garanti,
kommer att förlängas från sex månader till två år. När företag måste ta mer
ansvar för sina produkter blir det mindre lönsamt att sälja produkter av låg
kvalitet. På så sätt kommer produkter att hålla längre och Sveriges
klimatpåverkan minska.

Förslag på ny konsumentköplag

Civilminister Ida Karkiainen

Upphandlingsmyndigheten ska utveckla stödet om cirkulär och fossilfri
upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg
i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi.
Upphandlingsmyndigheten har en central roll i detta, eftersom de vägleder
kommuner, regioner, företag och andra aktörer i upphandlingar.
Myndighetens stöd är uppskattat och efterfrågan är hög. Regeringen har
därför beslutat om en ambitionshöjning, som syftar till att upphandling ska
bidra till omställningen i ökad utsträckning.



Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Sju nya uppdrag för att öka elektrifiering av transporter

Regeringen tar ytterligare steg och skapar incitament för att påskynda
elektrifieringen av sjöfarten och flyget. Omställningen till eldrivna fordon är
avgörande för att nå klimatmålen. Regeringen har därför beslutat om ett
antal nya uppdrag till myndigheter som handlar om att öka takten i
elektrifieringen av transportsektorn.

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Konsumenternas val kan påverka hur hållbart transporterna sker. Men som
konsument kan det vara svårt att bedöma klimatpåverkan eftersom det
ibland saknas information. Därför har regeringen gett ett uppdrag till
Trafikanalys att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att
göra hållbara leveransval vid e-handel.

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Sverige är ett land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll
i transportsystemet när det gäller resor och transporter. Flyget är också
viktigt då Sverige är ett exportberoende industriland. Flyget, liksom övriga
trafikslag, behöver ställa om. Regeringen vill göra Sverige ledande inom
elflygsutveckling.

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Regeringen genomför investeringar i landets infrastruktur. För att
planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får
Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en
snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan takten i
klimatomställningen öka.

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt



Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringen av industri och transporter är central för
klimatomställningen, samtidigt som det gynnar Sveriges välstånd, bidrar till
utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.
Elektrifieringsstrategin är en samlad strategi för att elsystemet ska kunna
utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering, med
67 konkreta åtgärder de kommande tre åren.

Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna
jobb

Stöd till elektrifiering av tunga transporter

Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd och skapar
förutsättningar för fler jobb. Elektrifiering av relativt korta regionala
vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljö- och
klimatmålen. Genom ett stöd på 550 miljoner kronor ger regeringen
utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt samt stödjer en
snabb och smart utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas.

550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Regeringen snabbar på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
Med Sveriges första havsplaner snabbar regeringen på utbyggnaden av billig
el i form av havsbaserad vindkraft. Fler nya områden ska tillkomma för en
total elproduktion som motsvarar 120 TWh – nästan hela Sveriges årliga
elförbrukning. Det handlar om vindkraft långt ute till havs, som generellt
varken syns eller hörs och som behövs till den gröna industriella
revolutionen.

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad
vindkraft

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och
effektiva miljöprocesser

Processen att etablera vindkraft ska bli enklare och mer förutsägbar.



Kommunerna ska ha fortsatt inflytande och deras vetorätt finns kvar, men
besked om ja eller nej ska komma tidigare i processen. Därefter kan en
tillståndsansökan för vindkraft fortsatt prövas enligt miljöbalken. Vindkraft
är något industrin efterfrågar, då det ger mer billig el snabbt.

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och effektiva
miljöprocesser

Mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Klimatförändringarna sker här och nu, med mer och intensivare extremväder
såsom kraftiga skyfall i Sverige. Sverige ska öka beredskapen så att inte
städer och bostadsområden svämmar över. Regeringen föreslår därför
lagkrav på att varje kommun ska ha en skyfallsplan – en plan för hur vatten-
och avloppsanläggningarna ska hantera mycket regn på kort tid.

Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Viktiga steg för snabbare och enklare tillståndsprocesser

Regeringen effektiviserar tillståndsprocesserna för att underlätta för gröna
investeringar så att Sverige kan leda klimatomställningen och skapa nya
gröna jobb. Ett första viktigt steg av flera är det uppdrag regeringen gett flera
myndigheter att titta på hur en myndighetsgemensam vägledning kan göra
tillståndsprocesserna enklare och mer förutsägbara utan att tumma på
miljökraven.

Första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning

Satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring

Sverige har som första landet i världen infört ett statligt driftsstöd för så
kallad bio-CCS, det vill säga att fånga in, skilja av och lagra koldioxid från
förnybara källor. Beslutet är ett viktigt led i att minska utsläppen och för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Historisk satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring 

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sverige och Finland är först i världen med att ta ansvar för kärnavfallet. Ett
säkert slutförvar ger förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska
jobb. Därför tillåter regeringen nästa steg i prövningsprocessen hos mark-



och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sveriges första plastplan för fler gröna jobb, mer återvinning och lägre
utsläpp

Sveriges första handlingsplan för plast innehåller ett kraftfullt program med
55 åtgärder för att minska påverkan på klimatet och miljön. Åtgärderna
skapar även fler jobb i återvinningsindustrin. Det här är ett viktigt steg för att
Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram
i klimatomställningen

Nytt globalt avtal om plast efter långt svenskt engagemang

Plasten orsakar klimatutsläpp och nedskräpning i haven och på land. FN:s
medlemsstater har enats om beslutet att förhandla om ett globalt avtal mot
plastföroreningar. Det är den största miljööverenskommelsen sedan
Parisavtalet år 2015 och något Sverige kämpat länge för.

Historiskt beslut vid FN:s miljöförsamling – förhandlingar om globalt avtal
mot plastföroreningar ska inledas

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas samt skärpta regler för
utvinning i alunskiffer

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett
förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på
motsvarande sätt som för uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar
till att skärpa regelverket för utvinning av alunskiffer.

Fortsatt uppdrag till 15 myndigheter att bistå i genomförandet av
regeringens samverkansprogram

Svensk innovationskraft grundas i förmågan att samverka. Att genomföra
den gröna och digitala omställningen är grunden för regeringens
samverkansprogram. Femton myndigheter har i uppdrag att bistå i
genomförandet av samverkansprogrammen.



Innovations- och forskningsråd i London tillsatt

Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet har inrättats vid
Sveriges ambassad i London. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan
mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens
life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och
innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och
forskningskontor i London

Forskning och innovation för hållbart byggande

Vinnova ska genomföra insatser för forskning och innovation för ett
långsiktigt hållbart byggande. I uppdraget ingår att minska sårbarhet och
beroenden av enskilda material samt att främja hållbarhet i bygg- och
anläggningssektorn. Sammantaget ska insatserna minska miljö- och
klimatpåverkan och bidra till genomförandet av den svenska strategin för en
cirkulär ekonomi.

Aktivt arbete på EU-nivå för att driva på den gröna industriella
revolutionen

I februari deltog näringsministern på ett möte med den europeiska
batterialliansen tillsammans med representanter från många andra
medlemsstater, EU-kommissionen, EIT InnoEnergy, Europeiska
Investeringsbanken, samt Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling. Under följande möte i Konkurrenskraftsrådet (KKR) antogs en
inriktning om företagens hållbarhetsrapportering. Detta följdes av en
diskussion om transportsektorns gröna omställning. Både batterialliansen och
KKR är exempel på forum där regeringen arbetar aktivt med den gröna
industriella revolutionen.

Näringsministern till Bryssel för diskussioner om batterier och grön
omställning

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen

Förslaget till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken ger



förutsättningar att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ambitionerna
inom miljö- och klimatområdet och fokus på unga och aktiva jordbrukare
ökar. Förslaget innebär också att administrationen förenklas för både företag
och myndigheter.

En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och
ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som
påverkar deras utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa kommuner har
regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen
per kommun under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda
geografiska och demografiska utmaningar

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Programmet omfattar drygt 2 miljarder kronor och ska bidra till utvecklingen
av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar
förvaltning av Sveriges naturresurser. Nytt är att programmet får en tydligare
klimatprofil och syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringen att
axla sin roll i den gröna omställningen.

2 miljarder kronor i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och
vattenbruksprogrammet

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om
tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att säkerställa rätten till
ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, se till att det inte
är möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område samt att
transparens och tydlighet kring var tillstånd har nekats säkerställs.

Förslag om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Grundläggande behörighet på yrkesprogram



Bristen på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft är ett problem för svensk
arbetsmarknad och på sikt för Sveriges konkurrenskraft. För att göra
yrkesprogrammen mer attraktiva föreslås grundläggande behörighet ingå i
alla yrkesprogram. På så vis kan kompetensförsörjningen säkras samtidigt
som det inte innebär några stängda dörrar för framtida studier. 

Gymnasiets yrkesprogram ska bli mer attraktiva

Utbildningsminister Anna Ekström

Ett omställningsstudiestöd som ger flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Människor måste kunna ställa om och kompetensutveckla sig när
arbetsmarknaden förändras, utan att behöva känna oro för hur räkningarna
fortsatt ska betalas. Med regeringens omställningsstudiestöd ges ekonomiska
möjligheter till det. Omställningsstudiestödet kommer göra det möjligt för de
allra flesta att studera i ett år med minst 80 procent av lönen.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och
trygghet på arbetsmarknaden

Ökad validering inom komvux för stärkt kompetensförsörjning

Att kunna få sina tidigare kunskaper erkända genom intyg eller betyg är ett
effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.
Regeringen har lagt förslag för att öka antalet valideringar i Sverige.
Regeringen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga den som läser på
komvux validering, och sedan ett betyg eller intyg som visar vad denne kan.
En kommun ska även vara skyldig att erbjuda en inledande kartläggning
inför utbildning eller prövning. Så får Sverige snabbare tillgång till den
kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa
börja arbeta snabbare.

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre
kompetensförsörjning

I dag utbildas fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad
som behövs till andra branscher. Nu ändrar regeringen på det, för att bättre
möta näringslivets och välfärdens behov av utbildad personal. Regeringens



föreslag innebär att arbetsmarknadens behov ska ges betydelse för
utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning.

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra
kompetensförsörjningen

Utrikesminister Ann Linde

Beslut under OSSE-ordförandeskap om de utmaningar som
klimatförändringarna medför

Tack vare Sveriges pådrivande roll som ordförande i Organisationen för
Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) lyckades regeringen få ett
genombrott i frågan om klimatförändringar och i hur OSSE får mandat att
jobba med klimat och säkerhet samt identifiera var klimatförändringar kan
leda till konflikter. Beslut togs i samband med OSSE:s ministerrådsmöte i
Stockholm i december 2022.

Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

Tillsättning av ambassadör för klimat och säkerhet

Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till ökade spänningar och
konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. De
klimatrelaterade säkerhetshoten måste tas på största allvar. Därför tillsätts en
ambassadör för klimat och säkerhet.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om ytterligare stöd till Blue Action Fund

Regeringen har beslutat om ytterligare stöd till Blue Action Fund (BAF) om
30 miljoner kronor. BAF:s verksamhet ska på lång sikt stärka effektivt
marint bevarande, inklusive kustskyddande åtgärder, genom att förstärka
synergierna mellan marint bevarande, livsmedelssäkerhet och
klimatförändringar. Ett integrerat mål är även att stödja hållbart småskaligt
fiske och att arbeta med lokala intressenter.

Beslut om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise



Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise om 50
miljoner kronor. Stödet syftar till att stötta länder i att ta fram ambitiösa
nationella handlingsplaner såkallade NDC:s.

Beslut om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ Desert to
Power

Regeringen har beslutat om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ
Desert to Power om 70 miljoner kronor för att öka tillgången till grön och
hållbar elektricitet från solceller för 250 miljoner människor i Sahelregionen.

Uppdrag till Sida att bidra till ambitionen att fördubbla svensk
klimatfinansiering

Sida har fått i uppdrag av regeringen att bidra till ambitionen att fördubbla
svensk klimatfinansiering. Detta kan uppnås genom dels ökade anslag, dels
ökad integrering av miljö och klimat i Sidas övriga verksamhet.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

För att stärka FN:s förmåga att analysera och hantera klimatrelaterade
säkerhetsrisker i utvecklingsländer ökar Sverige stödet till FN:s
klimatsäkerhetsmekanism med upp till 14,75 miljoner kronor för år 2022.
Verksamheten syftar till att minska risken att klimatförändringarnas effekter,
såsom långvarig torka, återkommande översvämningar och skogsbränder, i
förlängningen leder till ökade spänningar och konflikt i världens mest
klimatutsatta och sårbara länder.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i
utvecklingsländer

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Finansminister Mikael Damberg

Uppdrag till myndigheter att kartlägga omfattningen av felaktiga
utbetalningar

Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska
gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar. Som ett led i regeringen
arbete mot fusk ska därför en rad myndigheter kartlägga felaktiga



utbetalningar och vad de beror på samt rapportera den totala omfattningen
till regeringen.

Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

En del i regeringens arbete mot fusk är att bilda en ny myndighet,
Utbetalningsmyndigheten, från den 1 januari 2024. Myndigheten ska
förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Den
ska också ta över vissa utbetalningar till exempel sjukpenning, bostadsbidrag
och pensioner. Det ger detta staten nya möjligheter att stoppa fusk och fel.

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

A-kassan är ett skydd för människor vid arbetslöshet. Om det är billigare att
vara med vill fler bli medlemmar och det gör både arbetsmarknaden och
arbetstagare tryggare. Regeringen förbereder därför nya bestämmelser som
ska göra det möjligt att dra av mer för avgiften i deklarationen. Förslaget
innebär att skatten blir i genomsnitt 415 kronor lägre per medlem och år.

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Civilminister Ida Karkiainen

Idéburen välfärd

Regeringen har föreslagit bättre möjligheter att upphandla välfärd från
idéburna organisationer. Kontrakt ska kunna reserveras till dem och de ska
också kunna ingå i ett frivilligt register för att göra kontakterna enklare
mellan organisationerna och den part som upphandlar. Det är ett konkret
exempel på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Överprövningar vid upphandlingar kan ta lång tid i domstolen. Regeringen
har därför lämnat förslag om att processerna ska gå snabbare, men också att
parterna tidigt måste ange alla omständigheter de vill lyfta i målet så att det
blir tydligare. 



Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling lämnas till
riksdagen

Återrapportering av stödet om arbetsrättsliga villkor

Arbete som har upphandlats av offentlig sektor ska utföras med skäliga
arbetsvillkor. Därför är det obligatoriskt att ställa sådana krav i vissa
upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd är viktigt för kommuners,
regioners och statliga myndigheters arbete med dessa frågor och därför har
regeringen beslutat att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder de vidtar för
att hjälpa myndigheterna.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

50 miljoner på samhällets digitala omställning

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor på svenskt deltagande i programmet
ett digitalt Europa som syftar till att stärka samhällets digitala omställning.
Detta säkerställer aktörers möjligheter att ta del av satsningar inom
exempelvis molntjänster och AI. En digital omställning kan utveckla
välfärden, påskynda den gröna omställningen, stärka Sveriges säkerhet samt
konkurrens- och innovationsförmåga.

Regeringen satsar 50 miljoner för samhällets digitala omställning

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för
vacciner

Uppdrag till Vinnova att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation
Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut)
samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om
potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation,
utveckling och produktion av vacciner.

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt
eller delvis offentliga vården



Det ska inte vara möjligt att köpa sig förtur i den offentligfinansierade
vården. Regeringen har därför tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram
skarpa förslag för att säkerställa det. Utredningen bidrar med den sista
pusselbiten som behövs för att den som har störst behov av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården.

Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den
offentligt finansierade vården

Överenskommelse om god och nära vård 2022 – en omställning av hälso-
och sjukvården med primärvården som nav

Svensk sjukvård behöver större kostym. Det behövs fler vårdplatser men
också en mer utbyggd primärvård. Regeringen och SKR har slutit en
överenskommelse som omfattar totalt 6,37 miljarder kronor där pengarna ska
gå till att stötta utvecklingen av den nära vården och skapa goda
förutsättningar för vårdens medarbetare.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Väntetiderna till hälso- och sjukvården måste kortas och fler patienter ska få
vård inom rimlig tid. Regeringen och SKR har därför slutit en
överenskommelse som omfattar nära tre miljarder kronor där pengarna ska
gå till att kortare väntetider och köer i hälso- och sjukvården.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser
med SKR

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Det pågår just nu en reformering av primärvården där syftet är att göra
vården mer tillgänglig, patientnära och att öka kontinuiteten. Regeringen har
beslutat om den andra propositionen i primärvårdsreformen: Ökad
kontinuitet och effektivitet i vården. Genom förslagen kommer det bli
enklare att lista sig på en vårdcentral. Där ska patienten också få välja och få
tillgång till en egen, fast läkare.

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat



Tryggheten och säkerheten för placerade barn behöver öka. Regeringen vill
därför genomföra ändringar i socialtjänstlagen och lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) som stärker principen om barnets
bästa och säkerställer trygghet och stabilitet för placerade barn. Bland annat
föreslås att socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare och
föräldrar ska lämna drogtest. Det föreslås också att socialnämnden ska bli
skyldig att följa upp barn efter avslutad vård enligt LVU.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat 

Proposition om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen föreslås med krav
på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det
inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska
tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad
omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Det föreslås också
bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln
undersköterska.

Regeringen vill införa krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer
som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för
barn

Regeringen föreslår nya bestämmelser som innebär att rätten till personlig
assistans stärks. Förslagen beräknas leda till att 1 800 fler får rätt till
personlig assistans och att fler också får rätt till kommunal personlig
assistans. Förslagen innehåller också ett nytt sätt att beakta det så kallade
föräldraansvaret vilket innebär stärkt rättssäkerhet och utökad personlig
assistans för barn. Förslagen innebär höjd livskvalitet och en bättre vardag
för personer med behov av personlig assistans och deras anhöriga.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Ett bättre premiepensionssystem

Premiepensionen reformeras och blir bättre och tryggare. Staten tar tillbaka
kontrollen genom att lämna ett fondtorg med fri anslutning och istället ha ett



fondtorg där fonder upphandlas. Så kan oseriösa aktörer stängas ute,
kvaliteten förstärkas och prisnivån hållas nere, samtidigt som valfriheten
upprätthålls.

Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

En översyn av arbetsskadeförsäkringen

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens
regelverk för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion
och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada.

Regeringen tillsätter utredning av arbetsskadeförsäkringen

Nytt mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska fortsatt arbeta för en sjukförsäkring som ger
ekonomisk trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta.
Försäkringskassan ska också fortsätta arbetet med att motverka felaktiga
utbetalningar, bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen i Försäkringskassans regleringsbrev

En förstärkt spelreglering

Nästa steg tas för att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden
genom stärkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. För att
stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden föreslås bland annat ett krav
på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och
ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar
med att kontrollera A1-intyg. Uppdraget handlar om att säkerställa att
socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till
snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att
enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg



Garantitillägg i bostadstillägget

Alldeles för många pensionärer har låg pension. Trots att de slitit hela livet är
många beroende av grundskyddet. Därför ska ett garantitillägg införas som
stärker ekonomin för pensionärer med låga inkomster. En dryg miljon
pensionärer får i genomsnitt 750 kronor mer i plånboken per månad.

Förslag om garantitillägg på remiss 

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Stärkt arbete med trygghet och studiero i skolan

Bristande studiero och otrygghet i skolan gör att elever hamnar på glid och
inte lär sig det de ska. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.
Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att
ingripa fysisk för att avvärja våld, kränkningar eller andra
ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om
avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. En
huvudregel om mobilförbud på lektionstid införs.

Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

Tydligare regler för resursskolor

Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver,
men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever
behöver en anpassad undervisning och lärmiljö för att lyckas i skolan, och
regeringen har därför lagt förslag som ska utveckla och förtydliga
förutsättningarna för resursskolor.

Tydligare regler för resursskolor

Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

När det gäller att anordna utbildning har kommunala skolor ett större
lagstadgat ansvar än friskolor. Regeringen föreslår därför en mer rättvis
resursfördelning som bättre speglar kostnaderna för ansvarsfördelningen.
Bestämmelser om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och reglerna för
resursfördelning förtydligas.

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor



Ett mer rättvist skolval

Regeringen vill se ett mer transparent och rättvist skolval som ger fler barn
och föräldrar möjlighet att välja skola. Därför föreslås kösystemet slopas och
istället ska tydliga, skollagsreglerade urvalsgrunder för förskoleklass,
grundsola och grundsärskola införas. Skolinspektionen ska vid prövning av
ansökningar vid nyetableringar av fristående skolor särskilt beakta elevers
rätt till en likvärdig utbildning. Kommuner ska vara skyldiga att yttra sig över
ansökningar om godkännande.

Regeringen föreslår ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning – inte religiös påverkan.
För att lättare kunna stoppa odemokratiska och olämpliga aktörer går
regeringen nu fram med hårdare krav på för att driva konfessionell skola.
Elever ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i konfessionella
inslag eller inte.

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, till exempel
familjedaghem. Regeringen har lämnat förslag på åtgärder som ska stärka
kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg, bland annat att en enskild
huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras
att utöva verksamheten.

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför
är skolans arbete med elevhälsa viktigt. Av den anledningen går regeringen
fram med förslag som ska stärka elevhälsan så att fler kan få stöd tidigare.
Samarbetet med socialtjänsten ska stärkas för att tidigt fånga upp unga på
glid.

Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning



Utbildningsminister Anna Ekström

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Samhället behöver skärpa kontrollen av vuxenutbildningens kvalitet. Den
löpande tillsynen inom sfi och annan vuxenutbildning har tidigare skett på
huvudmannanivå men nu har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att
löpande granska verksamheter på skolnivå, också när utbildningen bedrivs
av en upphandlad entreprenör.

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva
oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN.
Därför slopas fribeloppet för samtliga studerande med studiemedel även
under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en
studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för
akademiker att läsa in en lärarexamen

För att svenska elevers kunskapsresultat ska fortsätta uppåt måste alla elever
få undervisning av hög kvalitet. Då krävs fler utbildade lärare i klassrummen.
För att göra det enklare för personer med en akademisk examen att ställa om
till läraryrket har regeringen infört en försöksverksamhet med en ny kortare
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att
läsa in en lärarexamen

Utrikesminister Ann Linde

Demokratisatsning och fackligt engagemang

Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt måste
uppmärksammas mer. Arbetstagare trakasseras, mister sina jobb och till och
med dödas för sitt fackliga engagemang. Regeringen kommer att arbeta mer
med dessa frågor bland annat inom Global Deal.



Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och öka
vaccinationsgraden internationellt

Sverige har under coronapandemin donerat ca tio miljoner doser. Inkluderat i
de 10 miljoner doserna har Sverige donerat en miljon vaccindoser och
sprutor bilateralt till Rwanda.

Regeringen donerar ytterligare en halv miljon doser vaccin mot covid-19 till
låg- och medelinkomstländer

Sverige säkrar en miljon doser covid-vaccin till Rwanda

Aktiviteter inom arbetet för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och
öka vaccinationsgraden internationellt

Internationella vaccininstitutet (IVI) är en internationell organisation med
syfte är att upptäcka, utveckla och leverera säkra, effektiva och prisvärda
vacciner för global folkhälsa så att utvecklingsländer ska slippa lida av
smittsamma sjukdomar. Verksamheten sker i samarbete med flera svenska
forskningscentra. Ett europakontor i Stockholm ger nya möjligheter till
samarbete med svensk forskning och svenska företag inom life science. Inom
ramen för biståndsanslaget finns 50 miljoner kronor reserverade per år 2022–
2026 som stöd till det nya europakontorets verksamhet.

Sverige undertecknar avtal med det Internationella vaccininstitutet



Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen visar vägen med
klimatsmart och cirkulär
upphandling
Publicerad 28 februari 2022 Uppdaterad 28 februari 2022

Regeringen ger, som en av satsningarna i årets budget,
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stärka och
utveckla den offentliga upphandlingen så att den
främjar klimatomställningen och omställningen till en
cirkulär ekonomi.
Anna ser stora möjligheter och välkomnar det kommande uppdraget
förslaget från regeringen. Hon menar att det pågår ett paradigmskifte för
offentlig upphandling i hela Europa.

–  Offentlig sektor har ett ansvar och en enorm möjlighet att implementera
innovativa lösningar som svarar upp mot samhällsutmaningarna vi ser idag.
Upphandling är inte en teori, det är en styrningsfråga som kan leda till att nya
tekniska, fossilfria lösningar och att cirkulära flöden snabbt kan
implementeras. Samtidigt skapar en strategisk och innovativ upphandling nya
affärsmöjligheter för leverantörer på olika marknader.

Anna Möller Wrangel menar att det är viktigt med en övergripande
kunskapsutveckling kring innovativ och strategisk upphandling inom hela
den offentliga sektorn.

–  Det är förlegat att se på upphandling som ett nödvändigt ont – idag är
upphandling snarare en metod för att skapa lösningar på behov som ska
tillfredsställas. Det offentligas samverkan och dialog med näringslivet är
avgörande, avslutar Anna.
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Artikel från Finansdepartementet, Miljödepartementet,
Infrastrukturdepartementet

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri
upphandling
Publicerad 25 februari 2022

Regeringen stärker inriktningen på cirkulär och fossilfri
offentlig upphandling med en budgetsatsning och ett
särskilt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten. Den
offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800
miljarder kronor årligen. Genom att arbeta för att göra
den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri
kan vi öka takten i den gröna omställningen.
Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett
strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi. Genom ökad
kunskap, strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i
upphandlingar kan takten ökas i den cirkulära omställningen av Sverige.

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stärka och utveckla
den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till
omställningen till en cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga
upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att behoven i ökad
utsträckning tillgodoses med giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar i
enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen och strategin för cirkulär
ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ska bland annat utveckla teknikneutrala kriterier
för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster. Inledningsvis ska
arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och
materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi.
Myndigheten ska också ta fram och successivt skärpa kriterier för
upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga

https://www.regeringen.se/


vägtransporter, samt en vägledning som underlättar upphandling som leder
till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

– Nu förstärks det viktiga arbetet med den gröna omställningen genom att
regeringen satsar på att den offentliga upphandlingen ska vara cirkulär, giftfri
och fossilfri, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Satsningen omfattar 15 miljoner kronor 2022 och ska möjliggöra att
Upphandlingsmyndigheten kan stärka sitt befintliga stöd men också för att på
lång sikt vidareutveckla och fördjupa ytterligare generell och avancerad
vägledning inom alla delar av inköp och upphandling, samt för att genomföra
insatser avseende spridning och kommunikation.

– Upphandlingsmyndigheten har en central roll i den gröna omställningen
genom att vägleda kommuner, regioner, företag och andra aktörer mer
konkret i upphandlingen. Det är glädjande att den här långsiktiga satsningen
kommer till stånd för att stärka myndighetens viktiga arbete, säger
civilminister Ida Karkiainen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ida Karkiainen
besöker Norrbotten 8-10
september 2022
Publicerad 08 september 2022 Uppdaterad 08 september 2022

Under tre dagar besöker civilminister Ida Karkiainen
städer och samhällen i Norrbotten för att träffa
kommunala representanter och diskutera lokala frågor.
Resan börjar med ett besök i Kirunas nyligen invigda centrum med bland
annat samtal om stadsomvandlingen, sedan bär det av söderut till Gällivare
för att efter det åka genom Tornedalen mot Norrbottenkusten, med stopp för
samtal om lokala frågor och möten med representanter från kommunerna.
Resan slutar med ett besök på Kulturnatten i Luleå.

Medier är välkomna att kontakta pressekreterare Jonas Lannering för
medietider under resan.

Hållplatser på resan i Norrbotten

Torsdag 8 september – Kiruna och Gällivare
Fredag 9 september – Gällivare, Pajala och Övertorneå
Lördag 10 september – Piteå och Luleå
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet

Pressbriefing om uppdrag att vidta
energibesparingsåtgärder inom
den statliga förvaltningen 6
september 2022
Publicerad 05 september 2022

Tisdag den 6 september håller civilminister Ida
Karkiainen tillsammans med energi- och
digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en
pressbriefing om att myndigheterna ska vidta
energisparande åtgärder. Deltar gör också Beatrice
Ask, landshövding i Södermanlands län och Robert
Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Tid: 6 september 2022 kl. 09.30
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Arbetsgivarverket får i uppdrag att
kartlägga placeringsort för
myndigheters personal
Publicerad 01 september 2022

En fortsatt utveckling av den statliga närvaron och
servicen i hela landet är viktig för att upprätthålla
legitimitet och förtroende för statsförvaltningen.
Regeringen ger därför Arbetsgivarverket i uppdrag att
kartlägga placeringsort för myndigheters personal.
Uppdraget syftar till att ge regeringen ett underlag som
bidrar till den samlade bilden över den statliga
närvaron.
För att stärka den statliga närvaron och servicen i hela landet har regeringen
bland annat genomfört ett flertal omlokaliseringar av myndigheter, utfärdat
en förordning om statliga myndigheters lokalisering och placerat nya
myndigheter utanför Stockholm. Regeringen har också fattat beslut om en
kraftig utbyggnad av servicekontorsnätet i hela landet.

– Staten behöver finnas i hela landet. Regeringen har vidtagit ett antal
åtgärder för att stärka den statliga närvaron. Då är det viktigt att
myndigheternas beslut sammantaget inte leder i motsatt riktning. Därför
behövs ett underlag som kan bidra till den samlade bilden.
Arbetsgivarverkets kartläggning kommer därför att vara väldigt värdefull för
regeringen, säger civilminister Ida Karkiainen.

Uppdraget innebär att Arbetsgivarverket ska redovisa var myndigheter som
har kontor i Stockholm men sitt säte utanför Stockholms län har placerat sin
personal under 2018–2022. Arbetsgivarverket ska också redogöra för var
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myndigheternas ledningsfunktioner har placerats och var deras arbete
huvudsakligen har förlagts.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommunala förutsättningar och
välfärd i fokus när civilministern
besöker Gävleborg
Publicerad 29 augusti 2022 Uppdaterad 29 augusti 2022

Den 29–31 augusti besöker civilminister Ida Karkiainen
flera orter i Gävleborgs län. Besöken kommer bl.a. att
behandla kommunala förutsättningar, det kommunala
kostnadsutjämningssystemet, välfärd, demokrati och
statlig närvaro.
Ida Karkiainen besöker under tre dagar Ockelbo, Söderhamn, Söderdala,
Hofors, Forsbacka och Gävle. Under sitt besök kommer hon att träffa
företrädare för kommuner och lokala verksamheter.

Media är välkomna att delta under delar av dagarna och ställa frågor. För
medieförfrågningar, kontakta pressekreterare Jonas Lannering.

Programmet i urval

Ockelbo – Måndag 29 augusti

14:30 – Besöker Perslundaskolan
Samtal om skola, välfärd och demokrati med elevrådet. Media är välkomna
att delta. 
Plats: Skolvägen 6, Ockelbo

15:15 – Besöker Ockelbo kommun
Samtal med kommunledningen om bl.a. kommunens förutsättningar för att
bedriva verksamhet och konstadsutjämningssystemet. Öppet för media.
Plats: Södra Åsgatan 30A, Ockelbo
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16:30 – Besöker äldreboendet Bysjöstrand

Söderhamn – Tisdag 30 augusti

09:15 – Besöker Söderhamns kommun

10:00 – Besöker Resurscentrum i Söderhamn
Samtal om utsatta områden och otrygghet. Tid för media finns. 
Plats: Norra Vägen 1, Söderhamn

13:00 – Besöker Servicecenter i Söderhamn

14:10 – Besöker Arbetsförmedlingen i Söderhamn

Hofors/Forsbacka/Gävle – Onsdag 31 augusti

09:30 – Verksamhetsbesök Ovako i Hofors

11:00 – Besöker kommunledningen i Hofors

13:30 – Verksamhetsbesök Gästrike Ekogas 
Öppet för media att delta.

16:00 – Träff med kommunledningen i Gävle



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Helena Höij ny landshövding i
Dalarnas län
Publicerad 25 augusti 2022

Regeringen har utsett Helena Höij till ny landshövding i
Dalarnas län. Helena Höijs förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i Dalarnas län
gäller från och med den 1 november 2022 till och med
den 31 oktober 2028.
– Jag är glad att Helena Höij har tackat ja till att bli landshövding i Dalarnas
län. Helena Höij har en bred erfarenhet och engagemang i många frågor.
Hennes erfarenhet från bland annat politik, statsförvaltning och
civilsamhället kommer att vara en tillgång för Dalarnas län, säger
civilminister Ida Karkiainen.

Helena Höij är född 1965. Hon var mellan åren 1998 och 2006
riksdagsledamot och mellan åren 2002–2006 riksdagens tredje vice talman.
Mellan 2007–2013 var Höij ordförande för Hjälpmedelsinstitutet. Hon var
2017 till 2020 chef för internationella programavdelningen på
Läkarmissionen. Höij har även haft uppdrag som ledamot och ordförande i
flera myndigheters styrelser.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska se över svårigheter
för trossamfund att försäkra sina
lokaler
Publicerad 25 augusti 2022

Hotbilden mot trossamfund har på senare år ökat och
därmed också risken för angrepp och skadegörelse. Till
följd av detta beskriver flera olika samfund att de
upplever svårigheter att försäkra sina lokaler.
Regeringskansliet ger därför en utredare i uppdrag att
kartlägga problemet, samt vid behov komma med
förslag på åtgärder.
– I Sverige råder religionsfrihet och det är en grundläggande demokratisk
rättighet. Att olika samfund utsätts för hat och hot är oacceptabelt och något
vi ständigt arbetar för att motverka. Samfunden ska inte bli lidande
ytterligare genom att deras lokaler inte går att försäkra eller endast kan
försäkras mot en sådan hög premie att organisationerna tvingas avstå, säger
civilminister Ida Karkiainen.

En utredare får nu i uppdrag att kartlägga och beskriva vilka svårigheter som
finns för trossamfund och deras anknutna verksamheter i Sverige att teckna
försäkringar för sina lokaler mot angrepp eller skadegörelse. Utredaren ska
vidare lämna förslag på åtgärder som kan öka förutsättningarna att teckna
sådana försäkringar och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Till utredare har Claes Ljungh utsetts. Han har bland annat varit
statssekreterare i Finansdepartementet och generaldirektör och chef för
Kammarkollegiet. Claes Ljungh har haft flera utredningsuppdrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statlig närvaro och likvärdig
välfärd i fokus när civilminister Ida
Karkiainen besöker Norr- och
Västerbotten
Publicerad 22 augusti 2022 Uppdaterad 22 augusti 2022

Alla har rätt till en god välfärd och en tillgänglig
samhällsservice, oavsett var i landet man bor. Den 22-
24 augusti besöker därför civilminister Ida Karkiainen
ett antal mindre kommuner i Norr- och Västerbottens
inland för att träffa lokala företrädare och väljare och
diskutera hur samhällsservice och välfärd kan
utvecklas.
Som civilminister ansvarar Ida Karkiainen bland annat för frågor om statlig
förvaltning, statlig service och för landets kommuner och regioner, samt
deras ekonomiska förutsättningar. Under sin inlandsturné mellan Arvidsjaur
och Umeå kommer hon att besöka ett flertal kommuner och göra ett antal
verksamhetsbesök tillsammans med lokala företrädare.

Media är välkomna att delta under delar av dagarna. Kontakta
pressekreterare Jonas Lannering för mer information och förfrågningar.

Programmet i urval

Arvidsjaur – Måndag 22 augusti

10:45 - Besök på Arvidsjaurs flygplats 
Samtal med flygplatsledning om de regionala flygplatsernas förutsättningar
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11:20 – Besöker Arvidsjaurs kommun
Samtal om de utmaningar och möjligheter som små inlandskommuner ser
framåt kopplat till välfärdsfrågorna
Adress: Storgatan 13, Arvidsjaur

12:20 – Besök och lunch på K4 Norrlands Dragonregemente
Adress: Västlundavägen 4, Arvidsjaur

13:10 – Medietid
Valstugan, Storgatan

Sorsele – Måndag 22 augusti

14:30 – Besök på Piraten
Verksamhet som erbjuder daglig verksamhet, sysselsättning och
arbetsträning till personer med psykosocial ohälsa.
Adress: Strandvägen 13, Sorsele

Vilhelmina - Tisdag 23 augusti

9.45 – Besöker Servicekontoret Vilhelmina
Adress: Terminalgatan 2, Vilhelmina

Dorotea – Tisdag 23 augusti

11.00 – Verksamhetsbesök Datakompisen
Doroteas största arbetsgivare med ca 70 anställda i Dorotea och 10 i
Vilhelmina, där främst ungdomar arbetar med datasupport för bland annat
PRO (riks).
Adress: Skolgatan 4, Dorotea

11:50 – Medietid 
Plats: Valstugan, torget

Åsele – Tisdag 23 augusti

14.10 – Verksamhetsbesök Åseborg Äldreboende
Adress: Villavägen 18, Åsele

14.45  – Verksamhetsbesök sjukstugan
Adress: Bryggaregatan 11 A, Åsele

Vännäs – Onsdag 24 augusti 2022



08.30 – Träff med kommunledningen
Adress: Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1, Vännäs

09.45 – Verksamhetsbesök Förskolan Myran
Adress: Fritidsvägen 4

10.30 – Medietid
Plats: Östra järnvägsgatan 20, Vännäs



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att
kartlägga korruption inom
kommuner och regioner
Publicerad 21 juli 2022 Uppdaterad 21 juli 2022

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga
korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget
syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker
inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra
förutsättningarna för kommuner och regioner att
motverka korruption.
För regeringen är arbetet mot korruption viktigt och det utgör ett led i
förverkligandet av regeringens prioritering att tränga tillbaka den brottslighet
som hotar samhällsgemenskapen. Medborgarna ska kunna ha förtroende för
att offentlig verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt. Kommuner och regioner
har ett stort ansvar för den skattefinansierade välfärden och de behöver
arbeta ändamålsenligt mot korruption.

– Även om Sverige i olika internationella rankingar framstår som ett land
med låg nivå av korruption är vi inte befriade från problemet. Vi får aldrig
slå oss till ro i kampen mot korruption och nu behöver vi höja kunskapsnivån
nationellt om korruptionsrisker inom kommuner och regioner, säger
civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har tidigare beslutat om en nationell handlingsplan mot
korruption i offentlig förvaltning för 2021–2023. Nyligen tillsattes även en
utredning om övergångsrestriktioner efter vissa anställningar och uppdrag i
offentliga verksamheter. Nu tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet
genom ett uppdrag till Statskontoret.
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Uppdraget innefattar tre delar där Statskontoret ska lämna en lägesbild av
förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt inom kommuner
och regioner, analysera lägesbilden samt föreslå eventuella åtgärder för att
korruptionen ska kunna motverkas ytterligare inom sektorn.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet
(Finansdepartementet) om uppdragets genomförande. 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen utvärderar
samordningen av administrativa
tjänster genom Statens
servicecenter
Publicerad 07 juli 2022

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en
utredning för att utvärdera hur samordningen av
administrativa tjänster till Statens servicecenter har
påverkat statsförvaltningens effektivitet. Utredaren ska
även se över vissa frågor om en fortsatt utveckling av
samordnade administrativa tjänster.
Statens servicecenter har till uppgift att tillhandahålla tjänster i form av
administrativt stöd åt statliga myndigheter, för att öka effektiviteten och
minska administrationskostnaderna i staten. En särskild utredare ska
utvärdera vilka effekter centraliseringen av administrativa tjänster till Statens
servicecenter har haft på statsförvaltningen. Syftet med utredningen är att ge
underlag för en effektivare samordning.

– Effektivitet är en central del av det förvaltningspolitiska målet.
Samordningen av administrativa tjänster genom Statens servicecenter som
inleddes för tio år sedan innebar en stor förändring av den statliga
förvaltningen. Det är därför viktigt att följa upp denna reform. Det är även
viktigt att fortsatt utveckla samordnade administrativa tjänster i staten för att
kunna frigöra resurser till kärnverksamhet, säger civilminister Ida
Karkiainen.  

Utredaren ska bland annat:
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utvärdera hur centraliseringen av administrativa tjänster till Statens
servicecenter har påverkat effektiviteten i den statliga administrationen,
utvärdera Statens servicecenters systematiska arbete med
säkerhetsskydd och it- och informationssäkerhet,
utreda förutsättningarna för en ökad anslutning till och ytterligare
tjänster hos Statens servicecenter som leder till ökad effektivitet, och
utreda förutsättningarna för att kommuner och regioner ska kunna
ansluta sig till Statens servicecenters administrativa tjänster.

Utredningen ska redovisas senast den 15 september 2023.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om fler aktörer ska
kunna anlita Kammarkollegiets
kapitalförvaltning tillsätts
Publicerad 05 juli 2022

Kammarkollegiet bedriver kapitalförvaltning som en del
av sin verksamhet och kan i dag tillhandahålla den
tjänsten till bland annat statliga myndigheter.
Finansdepartementet ger en utredare i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att fler aktörer inom det
offentliga ska kunna anlita Kammarkollegiets
kapitalförvaltning, i första hand kommuner och regioner.
Syftet med Kammarkollegiets kapitalförvaltning är att det ska utgöra ett
kostnadseffektivt alternativ, där kraven på god avkastning och riskspridning
tillgodoses. I dag kan Kammarkollegiet tillhandahålla tjänsten till
myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Finansdepartementet tillsätter nu en utredning för att undersöka
förutsättningarna att utöka gruppen av tillåtna uppdragsgivare inom kapital‐
förvaltningen vid Kammarkollegiet till att omfatta även kommuner och
regioner, samt stiftelser och fonder med anknytning till dessa aktörer.

– Det har länge funnits ett stort intresse från kommunsektorn, inte minst från
mindre kommuner, att få möjlighet att använda Kammarkollegiets
kapitalförvaltningstjänster. Det är bra att frågan nu utreds, säger civilminister
Ida Karkiainen.

Utredaren ska beskriva kommunernas och regionernas behov av att anlita
Kammarkollegiets kapitalförvaltning och redovisa vilka eventuella problem
för dessa aktörer som skulle lösas genom en sådan ordning,
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Utredaren ska även beskriva Kammarkollegiets behov av att utöka gruppen
möjliga uppdragsgivare inom kapitalförvaltningen.

Utredaren ska också ta ställning till om det finns skäl att ge kommuner och
regioner samt stiftelser och fonder med anknytning till dessa aktörer
möjlighet att anlita Kammarkollegiets kapitalförvaltning.

Till utredare utses Göran Ekström. Han har bland annat varit planeringschef
på Finansdepartementet samt generaltulldirektör vid Tullverket och
generaldirektör vid Arbetsgivarverket. Göran Ekström har haft många
statliga utredningsuppdrag och är för närvarande medlare på Statens
medlingsinstitut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet)
senast den 30 december 2022.

 



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
statens samverkan och dialog
med kommuner och regioner
Publicerad 30 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild
utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens
nuvarande former för samverkan och dialog med
kommuner och regioner och vid behov föreslå nya
former. Utredaren ska även se över regleringen av
kommunala sammanträden för att säkerställa att
sådana kan genomföras digitalt vid behov.
För att välfärden ska fungera väl och utvecklas krävs samverkan och
samordning mellan staten, kommuner och regioner. Det finns ett behov av
att staten och kommunsektorn diskuterar och samverkar om både akuta
behov vid fredstida kriser och mer långsiktiga och övergripande
målsättningar för välfärden. Detta pågår i olika former, men det finns ingen
samlad bild eller tydligt reglerad struktur för detta i dag.

– Jag har under min tid som civilminister, men även tidigare som
kommunpolitiker, sett att det finns ett behov från både staten och
kommunsektorn att ha en regelbunden dialog i olika frågor. Vi behöver helt
enkelt arbeta tillsammans för att säkerställa att vår gemensamma välfärd
fungerar som det är tänkt, säger civilminister Ida Karkiainen.

Under pandemin har det blivit tydligt att det finns ett behov av att ibland
genomföra nämnd- och fullmäktigesammanträden digitalt i landets
kommuner och regioner. Kommunallagen ger kommuner och regioner en
möjlighet att tillåta att ledamöter deltar i sammanträden på distans men det
har framförts att finns en osäkerhet kring tolkningen av regelverket.
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Regleringen behöver vara anpassad för både distansdeltagande och helt
digitala fullmäktige- och nämndsammanträden.

– Som många har märkt är det inte helt enkelt att genomföra framför allt
stora möten digitalt men vi har blivit bättre på det under pandemin. Det är
viktigt att lagar och regler kontinuerligt anpassas för att vi ska kunna
använda tekniska hjälpmedel. Samtidigt måste vi upprätthålla grundläggande
principer om demokrati och rättssäkerhet i det politiska beslutsfattandet,
säger civilminister Ida Karkiainen.

Utredningen ska redovisas senast den 20 juni 2024. Det är ännu inte bestämt
vem som ska vara särskild utredare.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Johan Sterte ny landshövding i
Västmanlands län
Publicerad 30 juni 2022

Regeringen utser idag Johan Sterte till ny landshövding
i Västmanlands län. Johan Stertes förordnande som
landshövding och chef för Länsstyrelsen i
Västmanlands län gäller från och med den 1 november
2022 till och med den 31 oktober 2025.
- Johan Sterte är en mycket erfaren myndighetschef och akademisk ledare.
Hans erfarenhet som rektor för tre svenska universitet är en tillgång för
Västmanlands län och för länsstyrelserna, säger civilminister Ida Karkiainen.

Johan Sterte är född 1959. Han är sedan 2017 rektor för Karlstads
universitet. Han var 2003 till 2009 rektor för Växjö universitet och därefter
rektor för Luleå tekniska universitet mellan 2009 och 2017. Sterte är sedan
1994 professor i kemisk teknologi.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för
att motverka social dumpning
Publicerad 23 juni 2022

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i
uppdrag att lämna förslag till åtgärder och främja
samverkan mellan kommuner för att motverka social
dumping. Uppdraget bidrar till regeringens arbete med
att vända på varje sten för att bryta segregationen och
att motverka att vissa kommuner avsäger sig ansvaret
för sina invånare.
Social dumpning innebär att kommuner medverkar till att personer som är i
behov av kommunala stödinsatser flyttar till en annan kommun, utan att
personen själv uttryckt en tydlig vilja att flytta. Detta leder till att redan
utsatta personer kan få det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och i
samhällslivet. Det leder också till att vissa kommuner får ta ett
oproportionerligt ekonomiskt och socialt ansvar.

– Social dumpning är ett osolidariskt agerande som gör att enskilda
människor och barnfamiljer hamnar i kläm. Vi behöver göra mer för att
motverka förekomsten av social dumpning som leder till ökad segregation
och att vissa kommuner får ta ett oproportionerligt stort ekonomiskt och
socialt ansvar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att starta samverkan mellan kommuner
och redovisa insatser på området, vilket har lett till bättre samverkan mellan
kommunerna i länen och en samordning av arbetet nationellt.
Utredningsuppdraget innebär en fortsättning på länsstyrelsernas
samverkansuppdrag men också att överväga om det behövs lagändringar.
Det kan exempelvis handla om att förtydliga den ansvarsfördelning mellan
kommuner som framgår av socialtjänstlagen. Utredaren ska också analysera
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hur social dumpning påverkas av kommunernas förutsättningar för att ta
emot nyanlända.

– Orsakerna till social dumpning är komplexa och tangerar flera olika
områden som exempelvis bostadsförsörjning, integration och socialtjänst.
Åtgärder för att motverka sådant agerande kan därmed behöva vidtas inom
flera olika verksamheter säger civilminister Ida Karkiainen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mobil statlig service i utsatta
områden
Publicerad 22 juni 2022

Regeringen har idag fattat beslut om att utöka Statens
servicecenters uppdrag att öppna nya servicekontor.
Beslutet innebär att myndigheten under 2022 ska
påbörja en försöksverksamhet med en mobil lösning för
servicetjänster som ska rikta sig särskilt mot socialt
utsatta områden.
I linje med regeringens tre prioriteringar ska alla myndigheter bidra i arbetet
med att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Regeringen ger nu
därför Statens servicecenter i uppdrag att under 2022 i en till två kommuner
påbörja försöksverksamhet med ett mobilt koncept för att tillhandahålla lokal
statlig service med inriktning mot socialt utsatta områden. I områden med
socioekonomiska utmaningar finns ofta ett stort behov av tillgång till den
statlig service som servicekontoren erbjuder.

– En av regeringens tydliga politiska prioriteringar är att bryta segregationen.
Det mobila konceptet blir ett sätt för den statliga servicen att nå fler där
behoven är stora och där det fysiska mötet många gånger kan vara extra
viktigt, säger civilminister Ida Karkiainen.

Bakgrunden är att Statens servicecenter i en skrivelse föreslagit att
regeringen ger myndigheten i uppdrag att påbörja försöksverksamhet med ett
mobilt koncept för att tillhandahålla lokal statlig service i en till två
kommuner.

Vid servicekontoren kan besökare få vägledning och hjälp med ärenden till
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt även få
guidning i Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta hållbarhetskrav vid
offentlig upphandling
Publicerad 16 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss
med förslag till skärpta regler för upphandlande
myndigheter och enheter att beakta bl.a. klimatet,
människors hälsa och djuromsorg vid offentlig
upphandling.
Med en samlad köpkraft på nästan 800 miljarder kronor har den offentliga
sektorn en ytterst viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossilfritt
och socialt hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Det ska därför vara
obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om
djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

– Med den här reformen vill jag markera en tydlig inriktning mot en mer
resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Jag vill att fokus ska
vara den goda affären där viktiga samhällsintressen – såsom klimatet,
människors hälsa och djuromsorg – står i centrum, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och
utveckla ändamålsenliga inköpsorganisationer är en viktig grund för att
genomföra denna reform. Genom att underlätta strategisk upphandling kan
de bästa lösningarna uppnås för såväl myndigheter och leverantör som
samhället i stort. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Kammarkollegiet att
upprätta ett register för idéburna
organisationer
Publicerad 16 juni 2022 Uppdaterad 16 juni 2022

Regeringen har idag gett Kammarkollegiet i uppdrag att
inrätta ett system för registrering av idéburna
organisationer samt förbereda för att kunna bedriva
tillsyn över registrerade idéburna organisationer fr.o.m.
den 1 januari 2023. Uppdraget lämnas som en följd av
riksdagens beslut om att anta propositionen om
idéburen välfärd.
– Idéburna organisationer spelar en viktig roll och har mycket att bidra med
inom den offentligt finansierade välfärden. Syftet med registret är dels att
synliggöra och tillvarata den idéburna sektorns kompetens och erfarenhet,
dels att underlätta kontakterna med det offentliga. En registrering ska
fungera som en kvalitetsstämpel för idéburna organisationer, säger Ida
Karkiainen, civilminister. 

Det är frivilligt för idéburna organisationer att registrera sig. För att få
registrera sig krävs bl.a. att den idéburna organisationer bedriver eller har för
avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet samt att de
förbinder sig att inte göra värdeöverföringar annat än till andra registrerade
idéburna organisationer eller till forskning. Den nya lagen om registrering av
nya organisationer kommer att träda i kraft den 1 januari 2023.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
övergångsrestriktioner efter vissa
anställningar och uppdrag i
offentliga verksamheter
Publicerad 08 juni 2022

För att minska risken för korruption och
intressekonflikter i de offentliga verksamheterna tillsätter
regeringen en utredning som ska lämna förslag om
övergångsrestriktioner (karens) vid övergång från vissa
anställningar eller uppdrag inom offentlig verksamhet.
Utredningen ska vara klar i slutet av augusti 2023.
Regeringen tar nu ytterligare ett steg i arbetet mot korruption och tillsätter en
utredning som ska kartlägga omfattningen av övergångar från offentliga
verksamheter till exempelvis det privata näringslivet. Utredaren ska också ta
ställning till vilka befattningar och positioner i verksamheterna som bör
omfattas av en reglering om övergångsrestriktioner.

– Regeringen tar nu, med en utredning om övergångsrestriktioner, ytterligare
ett steg för att stärka integriteten i de offentliga verksamheterna. Offentliga
verksamheter som kännetecknas av stark integritet ger bättre skydd mot
intressekonflikter och korruption, säger civilminister Ida Karkiainen.

Utredaren ska ta ställning i ett antal frågor, till exempel om individen ska ha
rätt till ersättning och vilket organ som ska göra prövningen. Utredaren ska
särskilt beakta effekterna för de offentliga finanserna och samhällsekonomin.
 Utredningen ska också utvärdera den lag om övergångsrestriktioner som
gäller för statsråd och statssekreterare sedan den 1 juli 2018. Utredningen
ska redovisas senast den 23 augusti 2023. Det är ännu inte bestämt vem som

https://www.regeringen.se/


ska vara särskild utredare.   



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ökar den statliga
närvaron i Härnösands kommun
Publicerad 07 juni 2022

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om att
omlokalisera statlig verksamhet från fyra myndigheter i
Stockholm till Härnösands kommun. Sammantaget
innebär detta att 70 årsarbetskrafter omlokaliseras till
Härnösand.
Regeringen gav den 30 augusti 2018 en särskild utredare i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län
genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och
tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i
Härnösands kommun för dessa uppgifter. 

– Regeringen fortsätter arbetet med att öka den statliga närvaron utanför
Stockholm. Att staten är närvarande i hela landet bygger allmänhetens
förtroende och legitimitet för myndighetsutövningen. Genom detta beslut
kommer sammanlagt 70 årsarbetskrafter att omlokaliseras från Stockholm till
Härnösand, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har för avsikt att besluta att ge Specialpedagogiska
skolmyndigheten i uppdrag att inrätta och vara värdmyndighet för en
kontorsgemenskap, bestående av lokallösning och kontorsservice.
Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sin
respektive verksamhet till kontorsgemenskapen i Härnösands kommun.
Regeringen har även beslutat om att Sida ska omlokalisera verksamhet till
Härnösand. Sedan tidigare har Skatteverket meddelat att myndigheten
omlokaliserar verksamhet från Stockholm till Härnösand.

Sammantaget innebär detta att 70 nya arbetstillfällen lokaliseras i
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Härnösands kommun under denna mandatperiod.

Om den statliga närvaron
Den statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad. De tre storstadslänen
Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetstillfällen
samtidigt som Uppsala, Gotlands och Norrbottens län har flest antal
arbetstillfällen per invånare. Regeringen har framhållit att en fortsatt
utveckling av den statliga närvaron och servicen i hela landet är viktig för att
upprätthålla legitimitet och förtroende för statsförvaltningen. För att
åstadkomma en mer jämn fördelning av statliga arbetstillfällen behöver den
statliga närvaron stärkas utanför de största städerna.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla
arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla
gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun
för dessa uppgifter. Bakgrunden var bland annat att Västernorrlands län är
det län där antalet statliga arbeten minskade mest under perioden 2008–
2014.

Utredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2019:33 Ökad statlig
närvaro i Härnösand) att delar av verksamheter från fem olika myndigheter
flyttas till en gemensam kontorsgemenskap där Specialpedagogiska
skolmyndigheten fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattade följande
verksamheter:

Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom
hälso- och sjukvård
Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och
kommunikationsverksamhet
Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och
översättare.

Regeringen kommer genom detta beslut sammantaget ha omlokaliserat minst
35 arbetstillfällen från Skolverket, Socialstyrelsen och Kammarkollegiet från
Stockholm till Härnösand. Regeringen har också lämnat uppdrag till Sida i att
omlokalisera 5 årsarbetskrafter till Härnösand. Sedan tidigare har
Skatteverket meddelat att myndigheten påbörjat en lokalisering av upp till 30
årsarbetskrafter från Stockholm till Härnösand.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning
för att utestänga oseriösa
leverantörer i upphandlingar
Publicerad 03 juni 2022

I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar
till ett värde av ca 800 miljarder kronor. Samtidigt är det
inte alltid enkelt att utesluta de aktörer som missköter
sig eller där det faktiska jobbet utförs av oseriösa
underleverantörer. Regeringen tillsätter därför nu en
utredning om effektiv och tillförlitlig kontroll av
leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt.
– Inte en skattekrona ska gå till företag som har gjort sig skyldiga till brott
eller inte betalat sina skatter eller andra avgifter. Som en del i regeringens
arbete med att bekämpa kriminaliteten tillsätter vi nu en utredning som ska
föreslå åtgärder som gör det enkelt att genomföra kontroller av leverantörer i
offentliga upphandlingar, säger civilminister Ida Karkiainen.

I regeringens arbete med att motverka arbetslivskriminalitet har komplexa
affärsmodeller med långa och komplicerade kedjor av underleverantörer
identifierats som en riskfaktor.

– Ju fler led av underentreprenörer desto svårare blir det att upptäcka
arbetslivskriminalitet. De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska
inte sova gott på nätterna, säger bostadsminister och biträdande
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Utredaren får i uppgift att föreslå en centraliserad myndighetsfunktion som
ska underlätta effektiva och tillförlitliga leverantörskontroller. Utredaren ska
också bedöma möjligheterna och lämna förslag för att begränsa antalet
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leverantörsled i offentliga upphandlingar. Slutligen ska utredningen ta
ställning till om reglerna om uteslutning av leverantörer från att delta i
valfrihetssystem bör skärpas och om det bör införas obligatoriska krav på
arbetsrättsliga villkor även vid icke-direktivstyrda upphandlingar.

Till särskild utredare utses Annika Bränström, leveransområdeschef för
Tjänster och infrastruktur på DIGG och tidigare generaldirektör för
Bolagsverket. Arbetet med uppdraget startar den 1 september 2022 och ska
redovisas den 31 augusti 2023.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet

Pressträff med civilminister Ida
Karkiainen och biträdande
arbetsmarknadsminister Johan
Danielsson
Publicerad 02 juni 2022

Fredag den 3 juni håller civilminister Ida Karkiainen och
bostadsminister och biträdande
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff
för att presentera åtgärder för att motverka oseriösa
aktörer i offentlig upphandling.

Tid: 3 juni 2022 kl. 12.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats vid
pressträffen i Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ida Karkiainen står
värd för nordiskt
kommunministermöte
Publicerad 30 maj 2022 Uppdaterad 30 maj 2022

Den 30-31 maj är Sverige och civilminister Ida
Karkiainen värd för det årliga nordiska
kommunministermöte som i år äger rum i Luleå. Vid
mötet träffas de ministrar som är ansvariga för
kommunala frågor i respektive deltagarland för att
diskutera aktuella frågor.
Temat för mötet är kommuner och regioners kapacitet där politiker och
tjänstemän från Norge, Finland, Danmark, Island, Åland, Färöarna och
Grönland deltar. Under mötet utbyter ministrarna erfarenheter och diskuterar
aktuella frågor utifrån vad som är aktuellt i de olika länderna. Bland annat
kommer frågor om hur pandemin och Rysslands invasion av Ukraina
påverkat kommuner och regioner att diskuteras.

I samband med mötet finns tid för media. Kontakta pressekreterare för Jonas
Lannering för förfrågningar.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny gemensam regional indelning
för statliga myndigheter
Publicerad 25 maj 2022 Uppdaterad 25 maj 2022

Regeringen har i dag beslutat om en ny regional
indelning om sex områden för statliga
förvaltningsmyndigheter. Den nya indelningen syftar till
att skapa bättre förutsättningar för samverkan på
regional nivå.
Behovet av en mer ändamålsenlig och enhetlig regional indelning av statliga
myndigheter har visat sig tydligt i samband med olika kriser, såsom under
pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. En gemensam regional
indelning kan fungera som en plattform för samverkan, där olika
myndigheter och andra aktörer kan analysera problem, ta fram lägesbilder
och identifiera behov av insatser.

– Jag är glad att regeringen nu tar detta viktiga steg för att stärka Sverige på
den regionala nivån. Det är också en styrka att regeringen fattar detta beslut i
samband med besluten om nya civilområden, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Den nya indelningen syftar till att underlätta samordning och samverkan
inom staten, mellan stat, region och kommun samt med medborgare och
företag. Indelningen omfattar de myndigheter som regeringen bestämmer,
men myndigheter kan också på eget initiativ välja att anpassa sina
organisationer till den gemensamma indelningen. De sex områden
sammanfaller med indelningen av de nya civilförsvarsområdena.
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Affärsverket svenska kraftnät Migrationsverket Statens servicecenter
Arbetsförmedlingen Mynd. för digital förvaltning Statens skolverk
Bolagsverket Mynd. för psykologiskt försvar Statens veterinärmedicinska anstalt

E-hälsomyndigheten Mynd. för samhällsskydd och
beredskap Strålsäkerhetsmyndigheten

Energimarknadsinspektionen Naturvårdsverket Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Justitiedepartementet

Stärkt beredskap för kris och krig
Publicerad 18 maj 2022

Regeringen presenterar i dag en historisk
myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i
syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida
krissituationer, höjd beredskap och krig.
Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde
har regeringen sett att det finns anledning att snabba på återuppbyggnaden
av det civila försvaret. Regeringen aviserade tidigare i våras att 800 miljoner
kronor tillförs i vårändringsbudgeten för 2022 för att stärka det civila
försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Det är tillsammans med de 4,7
miljarder kronor som tidigare aviserats den största satsningen på det civila
försvaret i modern tid och omfattar hela samhället.

Beredskapsmyndigheter

60 statliga myndigheter ska bli så kallade beredskapsmyndigheter. Det är
myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och
totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker,
förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina
uppgifter vid höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten
ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och
säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen.
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Finansinspektionen Pensionsmyndigheten Säkerhetspolisen
Folkhälsomyndigheten Polismyndigheten Trafikverket
Försäkringskassan Post- och telestyrelsen Transportstyrelsen
Kriminalvården Riksgäldskontoret Tullverket
Kustbevakningen Sjöfartsverket Åklagarmyndigheten
Lantmäteriet Skatteverket Domstolsverket
Livsmedelsverket Socialstyrelsen  
Luftfartsverket Statens energimyndighet  
Läkemedelsverket Statens jordbruksverk  
Länsstyrelserna   
– Vi gör nu en historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och
krisberedskap. De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att
stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som för höjd
beredskap och krig. Det handlar bland annat om att samverka med
Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret,
genomföra risk- och sårbarhetsbedömningar samt öva och utbilda personal,
säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Beredskapssektorer

Tillgång till rent dricksvatten, fungerande elförsörjning, transporter och
fungerande transportinfrastruktur – det är nödvändiga förutsättningar i
vardagen men också under fredstida krissituationer och höjd beredskap.
Därför inrättar regeringen tio beredskapssektorer för att stärka motstånds‐
kraften i viktiga samhällsfunktioner.

I beredskapssektorerna ingår beredskapsmyndigheterna. För varje sektor
utses också en sektorsansvarig myndighet, som ska leda arbetet med att
samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd
beredskap. Den sektorsansvariga myndigheten ska driva på arbetet inom sin
beredskapssektor, stödja beredskapsmyndigheterna och verka för att
samordning sker med andra aktörer.

Hälsa, vård och omsorg Livsmedelsförsörjning och dricksvatten Ordning och säkerhet

Socialstyrelsen Livsmedelsverket Polismyndigheten
Räddningstjänst och skydd av civil‐
befolkningen Transporter Ekonomisk säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap Trafikverket Försäkringskassan

Elektroniska kommunikationer och post Energiförsörjning Finansiella tjänster
Post- och telestyrelsen Energimyndigheten Finansinspektionen



Försörjning av grunddata
Skatteverket

Följande beredskapssektorer inrättas:

Ekonomisk säkerhet
Elektroniska kommunikationer och post
Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Försörjning av grunddata
Hälsa, vård och omsorg
Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
Ordning och säkerhet
Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
Transporter

Sex civilområden

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret inrättar regeringen en högre
regional nivå. Detta görs genom att dela in landets 21 länsstyrelser i sex
civilområden.

– Om det värsta skulle hända och Sverige hamnar i krig kommer ett
krigsscenario sannolikt se olika ut i olika delar av landet. Därför är det viktigt
med riktade insatser som kan se ut på ett visst sätt i exempelvis
Göteborgsområdet och på ett annat sätt i norr, säger justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson.

I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. För varje
område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen kommer att
benämnas civilområdeschef.

Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra
Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga. De får uppgifter
som syftar till att det civila försvaret inom civilområdet får en enhetlig
inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att
totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning.

– Den nya strukturen för krisberedskapen och det civila försvaret kommer
att innebära en tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila
försvaret och en bättre samordning. Detta borgar för ett mera effektivt
samarbete och snabbare beslutsvägar, säger civilminister Ida Karkiainen.



Den nya myndighetsstrukturen träder i kraft den 1 oktober 2022.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Justitiedepartementet

Satsningar på det civila försvaret
och krisberedskapen presenteras
Publicerad 18 maj 2022 Uppdaterad 18 maj 2022

I dag, onsdag den 18 maj klockan 13.00, presenterar
justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och
civilminister Ida Karkiainen flera åtgärder för ett starkare
civilt försvar, den samlade försörjningsberedskapen och
samhällsviktiga funktioner. På pressträffen medverkar
också Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och
Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Tid: 18 maj 2022 kl. 13.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Obligatorisk
föranmälan senast onsdag 18 maj kl. 11.30 via e-post till Linn Nilsson, se
presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller
digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka
också med presslegitimation. Inpassering från kl. 12.30. Deltagande sker i
mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Bella vara
de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister
som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny styrelse för Statens
servicecenter
Publicerad 12 maj 2022

Regeringen har i dag beslutat om ny styrelse för
Statens servicecenter. Charlotta Gustafsson,
överdirektör på Försvarets radioanstalt, Eva Hagwall,
överdirektör på Försvarets materielverk och Johan von
Knorring, regiondirektör Region Uppsala förordnas som
nya ledamöter. Christina Lindenius, verkställande
direktör för Svensk försäkring, omförordnas som
ordförande. Vidare omförordnas Gunnar Karlson,
tidigare chef för den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten och Martin Valfridsson,
avdelningschef i Polismyndigheten som ledamöter.
- Statens servicecenter har en central uppgift i att bidra till en effektiv och
tillgänglig statsförvaltning. Detta görs både genom myndighetsservice till
andra statliga myndigheter och genom de 120 servicekontor runt om i landet
som dagligen bistår medborgarna i kontakter med bland andra
Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Statens
servicecenters styrelse har en viktig roll i att driva detta arbete framåt, säger
civilminister Ida Karinainen. 

Följande personer ingår därmed i styrelsen från och med den 1 juni 2022 till
och med den 31 maj 2024:

Överdirektör Charlotta Gustafsson
Överdirektör Eva Hagwall
tidigare chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Gunnar
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Karlson
Verkställande direktör Christina Lindenius
Avdelningschef för rikspolischefens kansli Martin Valfridsson
Regiondirektör Johan von Knorring

I styrelsen ingår även Åsa Lindh, generaldirektör för Statens servicecenter.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärd med hög kvalitet i hela
landet kräver en fungerande
utjämning
Publicerad 29 april 2022 Uppdaterad 29 april 2022

Regeringen ger en parlamentarisk kommitté i uppdrag
att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att alla kommuner och regioner har
likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina
invånare en välfärd med hög kvalitet.
Förutsättningarna för landets kommuner och regioner skiljer sig åt på många
sätt, till exempel när det gäller storleken på skatteunderlaget, åldersstruktur i
befolkningen och hur många som bor i glesbygd eller i större städer. Dessa
skillnader påverkar kommunernas och regionernas ekonomiska
förutsättningar. Syftet med det kommunalekonomiska utjämningssystemet är
att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner
att kunna ge sina invånare välfärd och annan kommunal service, trots dessa
skillnader.

– Sverige ska ha en välfärd med hög kvalitet och det ska inte spela någon roll
var i landet du bor. En av regeringens tre prioriteringar handlar om att ta
tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Med det här uppdraget
vill regeringen säkra att utjämningssystemet fyller sitt syfte att ge kommuner
och regioner mer likvärdiga förutsättningar, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Det var länge sedan det gjordes en bred översyn av utjämningssystemet.
Utjämningssystemet behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och
anpassas så att kommuner och regioner ges likvärdiga ekonomiska
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förutsättningar att möta de utmaningar som ska hanteras framöver. Den
parlamentariska kommittén ges i uppdrag att se över utjämningssystemets
alla delar och även systemet för utjämning av kostnader för verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Till ordförande i den parlamentariska kommittén utses Håkan Sörman.

– Det är en spännande uppgift att få leda kommitténs arbete med att se över
helheten i utjämningssystemet. Jag är glad över att ha fått regeringens
förtroende och jag hoppas att jag med min bakgrund kan bidra med
värdefulla erfarenheter, säger Håkan Sörman.

Håkan Sörman har en mångårig bakgrund bland annat som vd på SKR
(dåvarande SKL) och som stadsdirektör i Södertälje och Täby kommuner.
Han har även varit landshövding i Jönköpings län. Håkan Sörman var
särskild utredare i Kostnadsutjämningsutredningen som pågick 2016–2018.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2024.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre beredskap för in- och utlån
av personal mellan myndigheter
Publicerad 21 april 2022 Uppdaterad 21 april 2022

En utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som
skapar bättre förutsättningar för in- och utlån av
personal mellan statliga myndigheter. Syftet är att öka
effektiviteten och samverkan inom statsförvaltningen.
Nu tidigareläggs delar av redovisningen för att skapa
bättre beredskap med anledning av kriget i Ukraina.
– Under pandemin var myndigheterna bra på att hjälpa varandra genom att
tillfälligt låna in och ut personal och det är något som regeringen ser mycket
positivt på. Med anledning av omvärldsläget och kriget i Ukraina har frågan
återigen aktualiserats, säger civilminister Ida Karkianien.

Sverige har en lång tradition av samarbete mellan myndigheter. Samtidigt har
det under pandemin framkommit att det finns oklarheter när det gäller
regelverket och det praktiska genomförandet. I oktober 2021 fick därför en
utredare i uppdrag att kartlägga de rättsliga och organisatoriska
förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter och
föreslå åtgärder som kan leda till fler in- och utlån. Nu tidigareläggs delar av
redovisningen av uppdraget.

– Vi är nu inne i en ny kris och jag ser behov av att skapa bättre beredskap
och reda ut oklarheter. Jag har därför bett Thomas Bull att inkomma med en
delredovisning av sitt uppdrag redan nu i vår. Min förhoppning är att hans
utredning ska bidra till att fler myndigheter känner sig trygga med vad som
gäller rent juridiskt. Det är viktigt om vi skulle hamna i ett läge då fler
myndigheter behöver stöd, säger civilminister Ida Karkianien.

Utredaren Thomas Bull har uppdragits att senast den 16 maj 2022 lämna en

https://www.regeringen.se/


delredovisning som innehåller en redogörelse för de övergripande rättsliga
förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter. Som en
följd av delredovisningen har utredaren bett om förlängd tid för
genomförandet av uppdraget. Slutredovisningen flyttas därför fram två
månader, till den 14 oktober 2022.

Justitierådet Thomas Bull är sedan 2013 ledamot av Högsta
förvaltningsdomstolen.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Statsrådsberedningen

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

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

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

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

Kulturministern och civilministern
möter civilsamhället om
flyktingmottagande
Publicerad 06 april 2022

Idag, onsdag den 6 april, mötte kulturminister Jeanette
Gustafsdotter och civilminister Ida Karkiainen
representanter från civilsamhället i ett sakråd om
flyktingmottagande från Ukraina till Sverige. Vid
sakrådet lades ett särskilt fokus på frågor om boende
och samverkan med kommuner. Sakrådet följde upp det
möte som kulturministern bjöd in civilsamhället till den
16 mars.
– Att lyssna och föra dialog med civilsamhället ger oss i regeringen viktig
kunskap direkt från de som står först i ledet i mottagandet av människor som
flyr från krigets Ukraina, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

– Just nu gör civilsamhället ett mycket viktigt arbete för att hjälpa till i
mottagandet. I detta är en väl fungerande samverkan med kommunerna av
stor betydelse, säger civilminister Ida Karkiainen. 

100 miljoner kronor till civilsamhället

Den 24 mars fördelade regeringen 30 miljoner kronor till
civilsamhällesorganisationer för humanitära insatser i mottagande av de som
flyr från Ukraina till Sverige. I vårändringsbudgeten som lämnas till
riksdagen den 19 april föreslår regeringen att ytterligare 70 miljoner kronor
tillförs civilsamhällets organisationer. Regeringen föreslår även en
förstärkning med 30 miljoner kronor till kommuner för att i samarbete med
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civilsamhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbetsmarknaden och
samhällslivet.

Uppdrag till MUCF om att sprida information

Regeringen gav den 24 mars Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att sprida information till det civila
samhällets organisationer och samverka med andra myndigheter till följd av
flyktingsituationen.

Lägesbilder genom NOD

Regeringen och det civila samhällets organisationer har tillsammans gett
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila
samhället (NOD) i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete
och behov i Sverige med anledningen av invasionen av Ukraina.

Den första lägesbilden från NOD visar bland annat att erfarenheterna från
flyktingsituationen 2015–2016 har gjort att civilsamhällets insatser för
nyanlända kommit i gång snabbt med kanaler och mötesplatser för att kunna
erbjuda mat, kläder, husrum och andra former av stöd.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om en effektivare
upphandlingstillsyn remitteras
Publicerad 22 mars 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria
med förslag om en effektivare tillsyn vid upphandling.
Syftet med förslaget är att höja kvaliteten i den offentliga
upphandlingen och säkerställa att skattepengar
används på ett ansvarsfullt sätt.
I promemorian föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut
om upphandlingsskadeavgift. Möjligheten att besluta om
upphandlingsskadeavgift förslås dessutom utvidgas. Tidsfristen för att
besluta om upphandlingsskadeavgift föreslås också förlängas och taket på
upphandlingsskadeavgiften höjas.

– Det är viktigt att Konkurrensverket har bra förutsättningar att bedriva en
effektiv tillsyn och kontrollera att upphandlingslagarna följs. Med förslagen
stärks möjligheten att agera när de upphandlande myndigheterna och
enheterna inte följer upphandlingsreglerna och säkerställer att våra
skattepengar används rätt, säger civilminister Ida Karkiainen.

I promemorian föreslås även att Konkurrensverket ska kunna förelägga
upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för
användning av direktupphandling och om riktlinjer avseende beaktande av
vissa samhällsintressen om förslagen i promemorian En skyldighet att beakta
vissa samhällsintressen genomförs. Sådana förelägganden ska kunna förenas
med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ida Karkiainen besöker
Västernorrland och Jämtland
Publicerad 21 mars 2022

Den 22-23 mars reser civilminister Ida Karkiainen till
Västernorrlands och Jämtlands län. I fokus står
beredskap och kommunernas arbete med att säkra ett
bra mottagande av ukrainska krigsflyktingar.
Tisdagen den 22 mars besöker civilministern Sundsvall, Ånge och Bräcke.
Dagen inleds med en facklig frukost med fokus på att motverka oseriösa
aktörer vid offentlig upphandling. Statsrådet gör sedan ett besök på en
förläggning för krigsflyktingar från Ukraina.

Därefter följer ett besök på den framtida vätgasfabriken i Ånge, där hon får
ta del av arbetet med att bygga fabriken och dess betydelse för omställningen
till grön energi. I Ånge träffar hon även kommunledningen samt gör ett
besök i lokalerna där det nya servicekontoret ska öppna år 2023.

Dagen avslutas med ett möte med kommunledningen i Bräcke kommun om
bland annat beredskap och flyktingmottagande med anledning av kriget i
Ukraina.

Onsdagen den 23 mars åker civilministern vidare till Östersund, där hon
bland annat besöker kommunala verksamheter som har startats upp för de
ukrainska barn som har kommit till Sverige. Därefter avslutas dagen med att
civilministern träffar kommunledningen i Östersund, samt gör ett besök på
Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Media är välkomna att delta och ställa frågor. För medieförfrågningar,
kontakta pressekreterare Jonas Lannering.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ida Karkiainen deltar i
informellt ministermöte i
Strasbourg
Publicerad 16 mars 2022

Den 16-17 mars reser civilminister Ida Karkiainen till
Strasbourg för att delta i ett informellt ministermöte, där
EU:s civilministrar träffas för att diskutera utveckling av
offentlig förvaltning.
Fokus för mötet är gemensamma utmaningar och framtida utveckling av den
offentliga förvaltningen. Frågor som kommer behandlas är bland annat
digitalisering och ökad rörlighet för statliga tjänstemän inom EU. Under
mötet kommer ministrarna även diskutera hur offentlig sektor i framtiden
kan erbjuda tjänster som bättre möter invånarnas behov.

Mötet hålls på det nyöppnade National Institute of Public Service i
Strasbourg och är Ida Karkiainens första informella ministermöte sedan hon
tillträdde som civilminister. 

För medieförfrågningar, kontakta pressekreterare Jonas Lannering.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att
redovisa lägesbilder och
samordna informationsinhämtning
med anledning av den ryska
invasionen av Ukraina
Publicerad 11 mars 2022

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att
regelbundet redovisa lägesbilder till Regeringskansliet
med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och
den påverkan invasionen får på det svenska samhället.
Länsstyrelsernas lägesbilder ska redovisa effekterna av den
säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, inklusive
migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på
samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i
berörda län. Uppdraget sker inom ramen för länsstyrelsernas regionala
geografiska områdesansvar. Lägesbilderna ska även innehålla en redovisning
av behovet av eventuella åtgärder för att hantera konsekvenserna av den
säkerhetspolitiska utvecklingen.

- Rysslands invasion av Ukraina har lett till en av de allvarligaste
säkerhetspolitiska situationerna sedan andra världskriget. Invasionen har
skapat stor osäkerhet och betydande samhällspåverkan. Regeringen har
därför behov av löpande redovisning av utvecklingen, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Inom ramen för statsförvaltningens hantering av den ryska invasionen av
Ukraina och dess följdeffekter kan det uppstå behov hos de statliga
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myndigheterna att inhämta information från kommuner och regioner. I
uppdraget ingår att länsstyrelserna även ska samordna sådan
informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga
myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget. Länsstyrelserna
hade under Covid-19 pandemin ett liknande uppdrag att förse
Regeringskansliet med lägesbilder avseende pandemin och dess
konsekvenser.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om idéburen välfärd
lämnas till riksdagen
Publicerad 10 mars 2022

Regeringen har i dag beslutat en proposition med syfte
att underlätta för idéburna organisationer att bidra till
den offentliga välfärden. I propositionen föreslås bland
annat att ett särskilt register ska upprättas och att
offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till
idéburna organisationer.
– Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina är två exempel på hur vi
behöver samla alla goda krafter som vill bidra till den offentliga välfärden.
De förslag som nu överlämnas till riksdagen innebär att idéburna aktörer med
sin kraft och kompetens kommer att kunna bidra mer till vår gemensamma
välfärd, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen lämnas förslag på att upphandlande myndigheter ska kunna
reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna
organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens
syfte och den aktuella tjänsten.

I propositionen lämnas även förslag för idéburna organisationer som bedriver
offentligt finansierad välfärdsverksamhet att registrera sig i ett särskilt
register. Registrering ska vara frivillig och syftet är att registret ska
underlätta kontakterna med det offentliga och fungera som en form av
kvalitetsstämpel för idéburna organisationer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår
regeländringar för val och beslut i
kommuner och regioner
Publicerad 01 mars 2022

Regeringen har i dag överlämnat proposition till
riksdagen med förslag om ändrade regler för val och
beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås
lagändringar som möjliggör automatiserat
beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.
Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta
tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och
verktyg. I den proposition som nu överlämnas till riksdagen föreslår
regeringen att kommuner och regioner ges möjlighet att i vissa fall använda
automatiserat beslutsfattande. Förslaget innebär att kommunsektorn får
motsvarande möjlighet som statliga myndigheter att använda sig av
automatiserade beslut.

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan
förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan
effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert
beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, säger civilminister Ida
Karkiainen.

I propositionen föreslår regeringen även en ny lag om proportionella val i
kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att göra regelverket
mer ändamålsenligt och lättillämpat. Lagförslaget innebär bland annat att det
inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att
använda andra partiers gruppbeteckning.
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– Det är i grunden en demokratisk fråga att systemet för fördelningen av
platser är utformat på ett sådant sätt att representationen i bland annat
styrelser, nämnder och utskott stämmer överens med de förtroendevaldas
väljarstöd. Det är därför glädjande att vi nu kan lämna dessa förslag som
bland annat åtgärdar problemet med att partier kan tjäna platser genom att
använda andra partiers gruppbeteckning utan att finns ett äkta samarbete,
säger civilminister Ida Karkiainen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ida Karkiainen deltar i
samtal i Torneå om ökat
gränssamarbete och grön
omställning
Publicerad 28 februari 2022 Uppdaterad 28 februari 2022

Måndagen den 28 februari möter Ida Karkiainen
Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville
Skinnari i Torneå för samtal om hur gränssamarbetet
mellan länderna kan utvecklas ytterligare efter
pandemin.
Haparanda och finska Torneå har under en lång tid präglats av tätt samarbete
och består idag av en gemensam stadsregion. Pandemin har dock inneburit
utmaningar för samarbetet, där gränshinderrådet och de gränsregionala
informationstjänsterna sammanlagt har identifierat uppemot 100 covid-19-
relaterade gränshinder under krisen.

Civilminister Ida Karkiainen och den finske utvecklings- och
utrikeshandelsministern Ville Skinnari träffas därför under måndagen i
Torneå för att diskutera den gröna omställningen i de båda länderna och hur
ett mer effektivt samarbete i gränshinderfrågor kan uppnås.

 - Den gröna omställning som nu pågår i Sverige och Finland kräver öppna
gränser och samarbete för att potentialen för jobbskapande och tillväxt ska
kunna tillvaratas fullt ut. Därför är jag glad att de gränshinder mellan Sverige
och Finland som vi har sett under pandemin nu äntligen är borta, både i
rollen som civilminister i Sveriges regering och som Haparandabo, säger
civilminister Ida Karkiainen.
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Vid medieförfrågningar kontakta Jonas Lannering, pressekreterare hos
civilminister Ida Karkiainen.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet

Rundabordssamtal om
motverkande av oseriösa aktörer i
upphandlingar
Publicerad 23 februari 2022

Civilminister Ida Karkiainen och bostadsminister och
biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
bjuder in parter, branschorganisationer och
myndigheter för tre rundabordssamtal om hur oseriösa
aktörer kan motverkas i offentliga upphandlingar.
Samtalen kopplat till tre fokusbranscher är ett led i att
komma åt problem med fusk och arbetslivskriminalitet i
offentlig upphandling.
I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800
miljarder kronor. Samtidigt saknas det idag ett system som gör det möjligt för
upphandlande myndigheter att på ett enkelt sätt kontrollera leverantörer som
har gjort sig skyldiga till brott eller har begått andra överträdelser mot
gällande lagstiftning. Det vill regeringen ändra på och i ett första steg bjuds
därför aktörer från tre prioriterade branscher in på rundabordssamtal.

   - Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och alla myndigheter ska ha
de verktyg och befogenheter som behövs för att bekämpa kriminalitet.
Oseriösa leverantörer som har gjort sig skyldiga till brott, inte betalat sina
skatter eller andra avgifter ska inte kunna få offentliga kontrakt genom
upphandlingar, säger civilminister Ida Karkiainen.

I regeringens arbete med att motverka arbetslivskriminalitet har även långa
leverantörskedjor i offentlig upphandling identifierats som en riskfaktor för
att överenskomna avtalsvillkor inte uppfylls av samtliga underleverantörer.
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   - Kampen mot arbetslivskriminalitet är en prioriterad fråga för mig och
regeringen. När underleverantörer används i flera led ökar risken för att
oseriösa aktörer utför tjänster för våra skattepengar. Det ser vi inte minst
inom bygg- och anläggningsbranschen. säger Bostadsminister och biträdande
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Rundabordssamtalen äger rum i mars där branschorganisationer och parterna
från bygg- och entreprenad-, städ- och transportbranschen bjuds in. 

   - Nu samlar vi relevanta aktörer för att lyssna till deras erfarenheter och
diskutera lösningar, säger civilminister Ida Karkiainen.  



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om effektivare
överprövning av offentlig
upphandling lämnas till riksdagen
Publicerad 22 februari 2022 Uppdaterad 22 februari 2022

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till
riksdagen med förslag om en effektivare överprövning
av offentliga upphandlingar. Förslagen syftar framför allt
till att domstolsprocessen i mål om offentlig upphandling
ska bli snabbare och mer förutsägbar.
– Utdragna överprövningar ska inte stå i vägen för en bra och hållbar affär.
Med den här propositionen tar vi nästa steg i att effektivisera
domstolsprocesserna vid offentlig upphandling, säger civilminister Ida
Karkiainen.

I propositionen föreslås bland annat att det i mål om offentlig upphandling
ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav samt regler som begränsar
parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat
nya fel och brister i upphandlingen (en så kallad preklusionsfrist).

Förslagen syftar till att handläggningen i upphandlingsmålen ska gå snabbare
och att det ska bli mer förutsägbart för såväl upphandlande myndigheter som
leverantörer vilka frågor som domstolen kommer att pröva i målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre möjligheter för idéburna
organisationer att bidra till en stark
välfärd
Publicerad 10 februari 2022

Regeringen har i dag presenterat förslag med syfte att
underlätta för idéburna organisationer att bidra till den
offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att
ett särskilt register ska upprättas och att offentliga
upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna
organisationer.
I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna
reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna
organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens
syfte och den aktuella tjänsten.

– Att kunna reservera kontrakt till idéburna organisationer förstärker
kommuner och regioners möjlighet att välja utförare utifrån ett
helhetsperspektiv. Det är ett konkret exempel på vad vi menar med att ta
tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Sverige kan bättre och
de idéburna kan bidra mer, säger civilminister Ida Karkiainen.

I den lagrådsremiss som nu överlämnas till Lagrådet föreslår regeringen
också en möjlighet för idéburna organisationer som bedriver offentligt
finansierad välfärdsverksamhet att registrera sig i ett särskilt register.
Registrering ska vara frivillig och syftet är att registret ska underlätta
kontakterna med det offentliga och fungera som en form av kvalitetsstämpel
för idéburna organisationer.

– Idéburna organisationer har länge spelat en viktig roll i svensk välfärd och
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de besitter kraft och kompetens som bättre behöver tillvaratas. De förslag
som i dag har presenterats innebär att samhället bättre kommer kunna dra
nytta av de idéburna organisationernas kunskaper och erfarenheter. Jag
upplever att det finns ett brett politiskt stöd för att främja de idéburna
organisationernas villkor att verka i välfärden och hoppas på god dialog med
andra partier och med den idéburna sektorn under våren, säger civilminister
Ida Karkiainen.

Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2023.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår lagändringar
för en effektivisering av
byggnadsnämndernas tillsyn
Publicerad 10 februari 2022

Hanteringen av tillsynsärenden kräver stora resurser för
byggnadsnämnderna och tillsynen är sedan många år
eftersatt runt om i landet. Brister i tillsynen kan leda till
att platser och byggnader är en säkerhets- eller
hälsorisk för de som vistas där och att förfallna miljöer
bidrar till en försämrad vardagsmiljö i såväl stad som
landsbygd. Regeringen har därför fattat beslut om en
lagrådsremiss i dag med förslag om ändringar i plan-
och bygglagen som syftar till att förenkla, förtydliga och
effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete.
– Genom effektivisering av byggnadsnämndernas arbete frigörs resurser som
kan användas till att komma till rätta med den eftersatta tillsynen. Det är
särskilt viktigt att resurser för tillsyn finns där människor bor i undermåliga
bostäder eller där ödehus påverkar trevnad och trivsel för de som bor och
verkar i ett område, säger bostadsminister Johan Danielsson.

– Misskötta fastigheter är en del av problemet med social dumpning. Det
finns flera exempel där oseriösa fastighetsägare köper upp undermåliga
fastigheter för att sedan erbjuda hyreskontrakt till personer som inte redan
bor i den aktuella kommunen. Möjligheter till effektivare tillsyn kan bidra till
att motverka detta, säger civilminister Ida Karkiainen.

Förslagen innebär bland annat att:
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Tydligare process kring förfallna hus där krav på upprustning ska föregå
krav på att riva huset.
Om en byggnad eller anläggning är farlig att vara i eller i närheten av,
ska byggnadsnämnden kunna kräva av ägaren att denne sätter upp ett
stängsel runt om.
Det ska bli tydligt att den som har ett tidsbegränsat bygglov ska återställa
platsen eller byggnaden till så som det såg ut innan.
Det ska uttryckligen stå både i lov och startbesked när den som ska
bygga får börja med själva byggandet.
Det ska bli tydligt att den som fått ett startbesked för en del av sitt
byggprojekt också behöver startbesked för resten innan hen fortsätter
bygga.
Byggnadsnämnden ska få rätt att få begära upplysningar och handlingar
om byggnader och fastigheter också efter det att själva bygget avslutats.
Om det finns ett enkelt avhjälpt hinder ska byggnadsnämnden kunna
vända sig direkt till den som äger lokalen med ett krav att åtgärda
hindret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att ta
fram introduktionsutbildning för
statligt anställda
Publicerad 10 februari 2022 Uppdaterad 10 februari 2022

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram och
erbjuda en webbaserad introduktionsutbildning för
statligt anställda. Syftet med utbildningen är att ge
nyanställda en gemensam introduktion till den särskilda
roll som statsanställda har.
Utbildningen är även ett viktigt steg i att ytterligare stärka myndigheternas
arbete med en god förvaltningskultur

– De som arbetar i statsförvaltningen ska känna sig trygga i sin roll. En
gemensam introduktionsutbildning för anställda kan förhindra att fel och
brister uppstår, minska risken för korruption och därmed också bidra till att
upprätthålla förtroendet för statsförvaltningen, säger civilminister Ida
Karkiainen

Utbildningen ska i första hand rikta sig till nyanställda vid statliga
myndigheter under regeringen och omfatta frågor som är centrala för
statsanställda. Exempel på sådana frågor är de grundläggande rättsprinciper
och regelverk som gäller i statsförvaltningen och som utgör den statliga
värdegrunden.

Utbildningen ska kunna erbjudas från och med den 1 juli 2023.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statligt anställda ska fortsatt
arbeta hemifrån
Publicerad 27 januari 2022 Uppdaterad 27 januari 2022

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19
gav regeringen i slutet av december 2021 ett skärpt
uppdrag till de statliga myndigheterna om att alla
anställda som kan ska arbeta hemifrån. Uppdraget
förlängs nu till och med den 14 februari 2022.
Uppdraget innebär att myndigheterna fortsatt ska möjliggöra för arbete
hemifrån i den utsträckning som verksamheten tillåter. Endast anställda som
måste vara på plats för att kunna bedriva verksamheten ska vara det.

– Arbetsplatserna är en av de största källorna till smittspridning och arbete
hemifrån är en viktig del av regeringens samlade åtgärder för att minska
spridningen av covid-19. Regeringen har varit tydlig med att de statliga
myndigheterna ska visa vägen här. Samtidigt är det viktigt att myndigheterna
kan bedriva sin verksamhet och fortsatt ge medborgarna service i hela
landet, säger civilminister Ida Karkiainen.  

Uppdraget förlängs till och med den 14 februari 2022. Tidigare slutdatum var
den 31 januari 2022.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om effektivare
överprövning av offentlig
upphandling till Lagrådet
Publicerad 20 januari 2022

Regeringen överlämnar idag en lagrådsremiss till
Lagrådet om en effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar. Förslagen syftar framförallt till att
domstolsprocessen i mål om offentlig upphandling ska
bli snabbare och mer förutsägbar.
– Vid offentlig upphandling ska en bra och hållbar affär vara i fokus, både
för myndigheter och för leverantörer. Med de här förslagen minskar vi risken
att utdragna överprövningar står i vägen för det. Att förebygga långa och
snåriga processer efter upphandlingar blir också en pusselbit i att ta tillbaka
kontrollen över välfärden, säger civilminister Ida Karkiainen.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i mål om offentlig upphandling
ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav samt regler som begränsar
parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat
nya fel och brister i upphandlingen (en så kallad preklusionsfrist). Förslagen
syftar till att handläggningen i upphandlingsmålen ska gå snabbare och att
det ska bli mer förutsägbart för såväl upphandlande myndigheter som
leverantörer vilka frågor som domstolen kommer att pröva i målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Flera viktiga
vaccinationssatsningar för 2022
beslutade
Publicerad 23 december 2021

Regeringen har i dag beslutat om flera viktiga
satsningar i syfte att öka vaccinationstäckningen i
Sverige. Bland annat ger regeringen
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i början av 2022
genomföra en nationell temavecka om vaccination mot
covid-19. Länsstyrelserna får också ett förlängt och
förtydligat uppdrag att bistå regionerna i
vaccinationsarbetet, genomföra
kommunikationsinsatser om vaccination och delta i den
nationella temaveckan. Målet är att nå en så hög och
jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt i
landet.
Vaccinet är vägen ut ur pandemin, och även om Sverige har en hög
vaccinationstäckning är det många som ännu inte vaccinerat sig. Nu behöver
hela samhället kraftsamla för få ännu fler att vaccinera sig mot covid-19.
Regeringen tar nu en rad nya beslut som ska syfta till att öka
vaccintäckningen, säger socialminister Lena Hallengren.

En nationell vaccinationsvecka

Erfarenheter från vaccineringen mot covid-19 visar att det är viktigt att
arbetet är långsiktigt och uthålligt. Det finns fortsatt ett behov av riktade
insatser för att nå alla som i ett första steg inte väljer att vaccinera sig. Ett
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sådant behov väntas även föreligga framöver. Därför har regeringen gett
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra en nationell
temavecka om vaccination mot covid-19. Temaveckan ska genomföras
under första kvartalet år 2022. Syftet med vaccinationsveckan är att
förstärka arbetet med att nå en så hög och jämn vaccinationstäckning som
möjligt.

Under temaveckan ska samtliga berörda aktörer arbeta för att särskilt belysa
vikten av att vaccinering. Informationen kommer att kombineras med en
ökad tillgänglighet till vaccinering så att det är enkelt och smidigt för alla
som vill att vaccinera sig.

I uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med Regeringskansliet,
Sveriges Regioner och Kommuner (SKR), regionerna och andra relevanta
aktörer. 

Länsstyrelsernas uppdrag att bistå regionerna i
vaccinationsarbetet förlängs

Regeringen förlänger länsstyrelsernas uppdrag att bistå regionerna i arbetet
att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 till och med 31 augusti
2022. Syftet med länsstyrelsernas uppdrag är att skapa bättre förutsättningar
för vaccination mot covid-19 i hela landet, och att stötta regionerna i
utförandet av vaccinationen. Arbetet ska särskilt rikta in sig på de grupper i
samhället där vaccinationstäckningen generellt sett är lägre. Länsstyrelserna
får också i uppdrag att bistå i arbetet med vaccinationsveckan.

Regeringen är angelägen om att stödja regionerna i det fortsatta arbetet i att
nå en hög och jämnt fördelad täckningsgrad i hela befolkningen.

Ändrat och förlängt uppdrag att samordna, stärka
och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till
allmänheten

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och länsstyrelserna har ett uppdrag att samordna, stärka och utveckla
kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av
coronapandemin. Detta uppdrag ändras så att detlokala och regionala
perspektivet förtydligas. De kommunikationsinsatser som särskilt riktas till
de grupper där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, ska hädanefter i



större utsträckning präglas av den regionala och lokala kännedomen.
Kommunikationsinsatserna ska ta sin utgångspunkt i den nationella
kommunikationen som tas fram inom ramen för detta uppdrag.
Länsstyrelserna ska samordna arbetet med regionala och lokala
kommunikationsinsatser.

Därtill förlängs uppdraget och ska slutredovisas senast den 31 december
2022.

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta genomföra och
redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 under
2022

Folkhälsomyndigheten har haft och kommer även fortsättningsvis att ha en
central roll under den pågående covid-19-pandemin. Myndigheten får i
uppdrag att utreda hur vaccin mot covid-19 kan ingå i det allmänna
vaccinationsprogrammet. Regeringen ger även Folkhälsomyndigheten i
uppdrag att fortsatt genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-
19 under 2022. I uppdraget ingår bland annat att, efter behov och i takt med
utvecklingen av pandemin, uppdatera myndighetens operativa plan för
vaccinationerna mot covid-19. Folkhälsomyndigheten ska också löpande
bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19, samt
rapportera faktiskt och förväntat överskott av vaccin. Myndigheten ska även
utreda hur vaccin mot covid-19 kan ingå i det allmänna
vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten ska också bistå regionerna i arbetet med att nå en
högre vaccinationstäckning genom att förse regionerna med analysunderlag
över vilka grupper i samhället där vaccinationstäckningen är lägre.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Miljödepartementet

Uppdrag till myndigheterna för
fortsatt minskad klimatpåverkan
från statliga tjänsteresor
Publicerad 17 december 2021

Under pandemin har myndigheterna arbetat mer digitalt
och utvecklat mer klimatsmarta arbetssätt som har
inneburit mindre utsläpp från tjänsteresor. Regeringen
ger nu de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsatt
arbeta för klimatsmarta alternativ till resande.
- Vårt land är stort och ibland är tjänsteresor nödvändiga. Men regeringen
vill skicka en tydlig signal till myndigheterna om att ta vara på vad man lärt
sig under pandemin och fortsätta att utveckla klimatsmarta arbets- och
mötesformer, säger civilminister Ida Karkiainen. 

Varje år i december beslutar regeringen om regleringsbrev för de statliga
myndigheterna. I årets regleringsbrev ger regeringen myndigheterna i
uppdrag att särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta
utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt
mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov,
myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

- Lärdomarna från pandemin visar att det finns potential att långsiktigt få till
mer klimatsmarta mötesformer. Det är viktigt att staten föregår med gott
exempel, både genom att använda sig av digitala mötesformer och hållbara
färdmedel, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i
förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och
klimatpåverkan.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdskommissionen: 29 förslag
för en starkare välfärd i hela
Sverige
Publicerad 16 december 2021

Välfärden ska stärkas. Idag presenterar
Välfärdskommissionen 29 åtgärdsförslag för att stärka
kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster
av god kvalitet i framtiden. Förslagen är en del av
Välfärdskommissionens slutredovisning, som nu görs
efter två års arbete.
- Att alla i vårt land, oavsett storlek på plånboken, får tillgång till vård, skola
och omsorg är något som gör oss svenskar stolta. Men arbetsvillkoren och
kvaliteten i välfärden måste förbättras. Med Välfärdskommissionen tar vi
viktiga kliv framåt, säger statsminister Magdalena Andersson.

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar både när det gäller
kompetensförsörjningen och finansieringen. Vi lever allt längre och i takt
med att ålderssammansättningen i befolkningen förändras uppstår ett större
behov av vård och omsorg i många kommuner och regioner. Om antalet
anställda ökar i takt med andelen äldre beräknas det så kallade
finansieringsgapet uppgå till 30–45 miljarder kronor år 2026. För att täcka
behovet beräknas drygt 40 procent av alla nya jobb behöva vara i
kommunalt finansierad verksamhet fram till år 2035.

I december 2019 inrättade regeringen Välfärdskommissionen med uppdraget
att identifiera och analysera åtgärder för att stärka framtidens välfärd. Fyra
övergripande områden pekades ut som särskilt viktiga: digitalisering,
kompetensförsörjning och arbetsmiljö, effektivisering samt styrning.

https://www.regeringen.se/


Merparten av Välfärdskommissionens 29 åtgärdsförslag har genomförts eller
påbörjats. Kommissionen har till exempel initierat en process mellan
regeringen och SKR för en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för
välfärden. I praktiken handlar det till exempel om att ta fram gemensamma
digitala standarder så att informationsutbytet mellan aktörer i välfärden
förenklas. Det kan exempelvis också handla om elektroniska
tjänstelegitimationer.

Kommissionen har också presenterat förslag som syftar till att bredda och
förbättra välfärdens kompetensförsörjning. För de fackliga organisationerna
har särskilt fokus lagts vid att föra fram förslag till åtgärder för att stärka
välfärdens långsiktiga förutsättningar och förbättra villkoren och
arbetsmiljön för de hundratusentals medlemmar som arbetar i välfärden.

- Personalens kompetens, förutsättningar, arbetsvillkor och arbetsmiljö är
helt avgörande för välfärdstjänsternas kvalitet och för
kompetensförsörjningen. Vi kan konstatera att kommissionens arbete är ett
steg i rätt riktning med mer helhetstänk och mindre stuprör. Men det kommer
fortsatt kräva fler insatser innan vi når målet om en jämlik välfärd av hög
kvalitet i hela Sverige, säger Malin Ragnegård, LO/Kommunal, Heike
Erkers, Saco/Akademikerförbundet SSR och Veronica Magnusson,
TCO/Vision, i en gemensam kommentar.  

Inom områdena styrning och effektivisering har Välfärdskommissionen
presenterat flera förslag för att bättre ta vara på resurser och kunskap inom
kommunsektorn. Med utgångspunkt i ett av förslagen tillsattes hösten 2020
en utredning för effektiv ekonomistyrning. Utredningens förslag är nu ute på
remiss. Kommissionens förslag ligger även till grund för den nyinrättade
delegationen för kommunal ekonomi i balans vid Kammarkollegiet. Den 3
november i år fick därtill en utredare i uppdrag att främja försöksverksamhet
i kommuner och regioner.

- Ambitionen med Välfärdskommissionen har varit att arbetet ska leda till
konkreta åtgärder och på den punkten har vi lyckats. Men arbetet stannar
inte här. Steg för steg ska vi tillsammans fortsätta att förverkliga förslagen
och stärka svensk välfärd, säger civilminister Ida Karkiainen.

Välfärdskommissionens medlemmar är också överens om att fortsätta
utveckla dialogen mellan staten och kommunsektorn och ytterligare stödja
arbetssätt och processer för att till exempel diskutera målsättningar och nå
samsyn kring utvecklingsbehov inom välfärdens verksamhetsområden. Det
kan till exempel handla om uppföljande möten mellan



Välfärdskommissionens parter, utvecklade samrådsformer eller dialog mellan
staten och kommunsektorn.

- Arbetet i Välfärdskommissionen har visat hur viktigt det är att vi har en
fortlöpande dialog mellan regeringen och kommuner och regioner, som
ansvarar för stora delar av välfärden. SKR ser framför sig en fortsatt
strukturerad samverkan. Två av de för oss viktigaste frågorna som nu lyfts
fram i Välfärdskommissionens slutredovisning, är det fortsatta arbetet med
välfärdsutveckling med stöd av digitalisering och tillsättningen av en
samordnare för försöksverksamhet inom offentlig verksamhet, säger Anders
Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samtliga av Välfärdskommissionens åtgärdsförslag finns presenterade i
slutrapporten som lämnades till regeringen den 16 december. Åtgärderna har
tagits vidare till respektive organisation för fortsatt hantering, antingen på
egen hand eller gemensamt. Ledamöterna i Välfärdskommissionen är
överens om att arbetet ska följas upp. En första samlad uppföljning ska enligt
Välfärdskommissionen genomföras våren 2022.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet

Nya statssekreterare i
Regeringskansliet
Publicerad 06 december 2021

Regeringen har i dag utsett nio nya statssekreterare i
Regeringskansliet. Flera statssekreterare har tidigare
haft en anställning i Regeringskansliet.

Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har utsett Mattias Landgren till statssekreterare hos
bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Finansdepartementet

Regeringen har utsett Annika Andersson Ribbing till statssekreterare hos
civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har utsett Therese Pelow till statssekreterare hos
finansmarknadsminister Max Elger.

Infrastrukturdepartementet

Regeringen har utsett Per Callenberg till statssekreterare hos energi- och
digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Kulturdepartementet

Regeringen har utsett Nina Andersson till statssekreterare hos kulturminister
Jeanette Gustafsdotter.

https://www.regeringen.se/


Miljödepartementet

Regeringen har utsett Anders Grönvall till statssekreterare hos klimat- och
miljöminister Annika Strandhäll.

Näringsdepartementet

Regeringen har utsett Oskar Magnusson till statssekreterare hos
landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett Samuel Engblom till statssekreterare hos
utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har utsett Emma Ölmebäck till statssekreterare hos skolminister
Lina Axelsson Kihlblom.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Ida Karkiainen
besöker Länsstyrelsen i
Norrbotten
Publicerad 03 december 2021

Måndagen den 6 december besöker civilminister Ida
Karkiainen Luleå och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Besöket är Ida Karkiainens första som statsråd och
civilminister.
- Det känns både roligt och viktigt att mitt första besök som civilminister blir
i mitt hemlän Norrbotten, som är centralt för att driva på den gröna
industriella revolutionen för framtidens jobb, säger civilminister Ida
Karkiainen.

Dagen inleds med att civilministern träffar landshövding Lotta Finstorp och
länsråd Johan Antti. Därefter deltar hon i ett digitalt möte tillsammans med
länsstyrelsens personal och länsledningen.

I samband med besöket finns det tid för media att delta och ställa frågor.
Kontakta pressekreterare Mikael Lindström för mer information och
förfrågningar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringsskifte den 30 november
2021
Publicerad 30 november 2021

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

Sveriges nya regering består av statsministern och
22 statsråd

Statsrådsberedningen

Magdalena Andersson, statsminister

Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister

Finansdepartementet

Mikael Damberg, finansminister

Max Elger, finansmarknadsminister

https://www.regeringen.se/


Ida Karkiainen, civilminister

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister

Kulturdepartementet

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Miljödepartementet

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Näringsdepartementet

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Socialdepartementet

Lena Hallengren, socialminister

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet



Anna Ekström, utbildningsminister

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Utrikesdepartementet

Ann Linde, utrikesminister

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor

Matilda Ernkrans, biståndsminister

Presskontakter:

Linda Romanus, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 543 61 59

Johan Ekström, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 086 32 01

Tove Kullenberg, pressekreterare till EU-minister Hans Dahlgren

Telefon: 073 842 50 59

Nadja Yusuf, pressekreterare till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark

Telefon: 073 085 00 49

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

Telefon: 073 072 81 36

Mirjam Kontio, pressekreterare till finansminister Mikael Damberg

Telefon: 073 074 05 57



Simon Sätherberg, pressekreterare till finansmarknadsminister Max Elger

Telefon: 073 086 23 07

Mikael Lindström, pressekreterare till civilminister Ida Karkiainen

Telefon: 073 078 52 60

Toni Eriksson, pressekreterare till försvarsminister Peter Hultqvist

Telefon: 073 072 83 16

Jennie Zetterström, pressekreterare till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Telefon: 073 053 92 70

Sofia Brändström, pressekreterare till energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar

Telefon: 073 065 16 12

Sofie Rudh, pressekreterare till justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson

Telefon: 072 545 74 21

Per Strängberg, pressekreterare till integrations- och migrationsminister
Anders Ygeman

Telefon: 073 093 90 56

Tora Heckscher, pressekreterare till kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Telefon: 073-0935083



Håkan Gestrin, pressekreterare till klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll

Telefon: 073 038 20 42

Kajsa Loord, pressekreterare till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Telefon: 073 075 97 31

Max Ney, pressekreterare till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Telefon: 073 094 25 40

Elin Aarflot, pressekreterare till socialminister Lena Hallengren

Telefon: 073 274 23 53

Hanna Kretz, pressekreterare till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Telefon: 073 064 96 04

Anja Lindberg Sundberg, pressekreterare till utbildningsminister Anna
Ekström

Telefon: 076116 77 45

Maria Soläng, pressekreterare till skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Telefon: 072 206 19 47

Andreas Enbuske, pressekreterare till utrikesminister Ann Linde

Telefon: 076 130 58 86

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



Telefon: 073 840 33 12

Darina Agha, pressekreterare till biståndsminister Matilda Ernkrans

Telefon: 073 592 85 48

 


